รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 4/2558
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี
-------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.สิงห์แก้ว
2. ดร.ดวงฤทัย
3. ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ
4. ดร.ศักดิ์ชาย
5. ดร.อนันท์
6. นายเวชยันต์
7. ผศ.สหรัตน์
8. นางวันดี
9. นางพลอยวรินทร์
10. นางสาวชาวิณี
11. นางสาววัลลภา

ป๊อกเทิ่ง
นิคมรัฐ
มงคลเลิศมณี
รักการ
งามสะอาด
เฮงสุวนิช
วงษ์ศรีษะ
ช่วยประยูรวงศ์
รังสิกรรพุม
บินกาซีเมน
ฟักประไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 9 มทร. และภาคีเครือข่าย
จัด การประชุม สัม มนาวิช าการ “การยกระดับ คุณ ภาพชีวิต และภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น อาเซีย น ครั้ง ที่ 2”
(2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) เพื่อนาเสนอผลการ
ด าเนิ น โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของหมู่ บ้ า นชุ ม ชน 60 หมู่ บ้ า น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลัก ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นาผลงานเข้าร่วมนาเสนอ
จานวน 17 ผลงาน และเชิญ Keynote Speaker จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมในงานนี้ด้วย
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ
9 มทร. ร่ ว มจั ด งานประชุมวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้ง ที่ 7 และการประชุม วิช าการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 เมื่อวัน ที่ 1 - 3 กัน ยายน 2558 ณ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมีการจัด งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยู่ระหว่างการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
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3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 มทร. มีนโยบายจัดทาโครงการร่วมกันเพื่อ
นาเสนอขอทุนจาก สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.) อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยจะขอ
เรียนเชิญทุกท่านเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย มีการกาหนดหัวข้อไว้ 5 หัวข้อ คือ
3.1 การท่องเที่ยวชุมชน
3.2 การพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การประมง
3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชุมชน
3.5 การศึกษาสาธารณสุขชุมชน
โดยจะมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา 9 มทร. ในวั น ที่
29 พฤศจิกายน 2558 นี้
4) อธิการบดี มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการรองรับการดาเนินงานโครงการ Talent Mobility โดยจะมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ และเชิญ 9 คณะ ร่วมประชุมหารือ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1) ผลการปฏิบั ติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒ นา
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
วาระ/มติ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
ที่มา : การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)
มติ : มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดหลักเกณฑ์และ
บทลงโทษในการคัดลอกให้ชัดเจน และจัดทาเป็นประกาศ

ผลการดาเนินงาน

ชี้แจงการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ สาหรับตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานวิจยั หรือวิชาการภาษาไทย
โดยเฉพาะ และทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ยังพัฒนาต่อเนื่อง
เพื่อให้ตรวจสอบภาษาอังกฤษได้ด้วย รวมทั้ง ได้มี
การชี้แจงและสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความ
สาคัญของการคัดลอกผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
แก่ผู้บริหารงานวิจัยของคณะ และนักวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณวิจัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
วิจัย ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.2 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นาเสนอในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นาร่างประกาศ
2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เสนอคณะกรรมการทางการเงิน
พิจารณา เพือ่ สร้างระเบียบบริการวิชาการ ให้เอื้อต่อการ
บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นการหารายได้ และเพือ่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการพัฒนางาน
บริการวิชาการเพื่อหารายได้ จึงนาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะ
มติ : เห็นชอบมอบสถาบันวิจยั และพัฒนา

ผู้ดาเนินงาน
กลุ่มวิจยั

กลุ่มบริการวิชาการ

3
วาระ/มติ
ผลการดาเนินงาน
4.3 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นาเสนอในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่อง หลักเกณฑ์การนาส่งค่าบารุงจากการบริการวิชาการแก่ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
สังคม
2558
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทาร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
การนาส่งค่าบารุงจากการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้
การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอย่างมี
ระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ รวมถึงการจัดสรรรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย
จึงนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั
และพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะ
มติ : เห็นชอบมอบสถาบันวิจยั และพัฒนา

ผู้ดาเนินงาน
กลุ่มบริการวิชาการ

4.4 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นาเสนอในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุในการบริการวิชาการแก่ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
สังคม
2558
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทา ร่าง ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
การดาเนินการเกีย่ วกับพัสดุในการบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเกี่ยวกับการดาเนินการพัสดุ
ในการบริการวิชาการแก่สังคม จึงนาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ให้ข้อเสนอแนะ
มติ : เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริการวิชาการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับแก้ไขประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ในวารสาร
- ร่าง -

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย
เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร
--------------------------โดยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร เห็ น สมควรปรั บ ปรุ งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
ในวารสาร ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
ในวารสารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้ อ ๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่ า ด้ ว ยกองทุ น เพื่ อ การวิ จั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติ ค ณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การวิ จั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร
ฉบับลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับนี้แทน ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“วารสารระดั บ ชาติ ” หมายความว่ า วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
“วารสารระดับ นานาชาติ ” หมายความว่ า วารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ ปรากฏในฐานข้ อมู ล ระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และไม่พิจารณาให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารและ
สานักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall s List of Predatory, Open-Access Publishers
“บทความ” หมายความว่า บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Review article)
“บทความวิจัย” หมายความว่า บทความฉบับเต็มที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกาหนดปัญหาและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยอันนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
“บทความวิชาการ” หมายความว่า งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียน
แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
“เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ” หมายความว่า เงินรางวัลสาหรับการตีพิมพ์บทความ และ
หมายความรวมถึง ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่วารสารเรียกเก็บและค่าตรวจภาษา
ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ ณ วันที่บทความได้รับ
การตีพิมพ์
(๒) เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First author) หรือผู้เขียนชื่อหลัก (Corresponding author) ซึ่งผู้เขียนระบุชื่อ
หน่วยงานเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไว้ที่ตาแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนและปรากฏในบทความอย่างชัดเจน
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ให้ผู้เขียนชื่อหลักเป็นผู้ดาเนินการขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ หากผู้เขียนชื่อแรก
มีความประสงค์เป็นผู้ดาเนินการแทน ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนชื่อหลัก
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ให้เป็นไปดังนี้
(๑) บทความที่ตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานของมหาวิทยาลัย และเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper)
โดยต้ องระบุชื่ อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” หรือ “Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon” (เขียนชื่อเต็มห้ามใช้ชื่อย่อ ) ไว้ที่ตาแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนและปรากฏในบทความอย่างชัดเจน ใช้
ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิ กส์ (email) ของมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (@rmutp.ac.th) และมีข้อความ
กล่าวถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไว้ในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เว้นแต่เงื่อนไขหรือ
ข้อ ก าหนดของวารสารที่ ตี พิ ม พ์ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ไ ปรษณี ย์ อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ (email) และ หรื อ กิ ต ติ กรรมประกาศ
ในบทความนั้นด้วย
(๒) บทความที่ ตี พิ ม พ์ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ ยกเว้นบทความที่ผู้เขียนได้ทาการศึกษาขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏผลความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างชัดเจน
(๓) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ มีการระบุเลขที่ฉบับและเลขหน้าของวารสารเรียบร้อยแล้ว
(๔) บทความหนึ่งเรื่องสามารถขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความได้เพียงหนึ่งครั้ง
(๕) เป็นบทความที่ไม่ได้ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความจากหน่วยงานอื่น
ข้อ ๔ การจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

เงินรางวัล
บทความวิจัย
บทความวิชาการ

แหล่งตีพิมพ์บทความ

1. วารสารระดับชาติ
TCI กลุ่ม ๑
7,๐๐๐ บาท
5,๐๐๐ บาท
TCI กลุ่ม ๒
๕,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
2. วารสารระดับนานาชาติที่ไม่มคี ่าควอไทล์ตามฐานข้อมูล
๒0,๐๐๐ บาท
๑0,๐๐๐ บาท
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)
3. วารสารระดับนานาชาติที่มีค่าควอไทล์ ตามฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ดังนี้
ควอไทล์ที่ ๑ (Q1)
๖๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
ควอไทล์ที่ ๒ (Q2)
๕๐,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท
ควอไทล์ที่ ๓ (Q3)
๔๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
ควอไทล์ที่ ๔ (Q4)
๓๐,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ การเสนอขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการวิจัยกาหนด และให้ดาเนินการยื่นขอภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บทความได้รับการตีพิมพ์
ข้อ ๖ หลักฐานประกอบการขอรับเงินสนับสนุนเป็นดังนี้
(๑) สาเนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
(๒) เอกสารแสดงค่าควอไทล์ของวารสารตามฐานข้อมูลการจัดลาดับวารสารของ SJR ในปีที่บทความ
ได้รับการตีพิมพ์ กรณีการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ
ข้อ ๗ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ ชี้แจง
1. จากการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาราคากลาง
งานวิจัยและการจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย นักวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการให้เงินรางวั ลสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินที่ชัดเจน จึงมีการจัดทาประกาศฉบันนี้ขึ้น โดยขอ
ข้อแนะนาจากคณะกรรมการโดยเฉพาะในส่วนข้อความ “ไม่พิจารณาให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความหรือ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารและสานักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers”
ว่าควรกาหนดให้ชัดเจนขึ้น หรือควรตัดออก
2. กรณีบ ทความที่ตีพิมพ์ มีการซ้าซ้อน มีการคัดลอกผลงานของตนเองที่เคยได้รับการ
ตีพิมพ์ไปแล้ว หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น โดยอาจจะมีความซ้าซ้อนเกิน 40% จะมีการพิจารณาให้เงินรางวัล
สนับสนุนหรือไม่
3. ปัญหาอีก ประการ คือ มีก ารขอรับ เงินรางวัล สนัน สนุน การตีพิมพ์ จากกองทุนเพื่อ
การวิจัย และไปขอตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ชี้แจง เนื่องจากมีกรณีที่มีนักวิจัยตีพิมพ์บทความในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
Beall’s List นาเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยพิจารณาแล้วไม่ได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งมีการสอบถามว่า
ไม่มีกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในประกาศ
โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ
1. การกาหนดหลักเกณฑ์ฯ ไว้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อเป็นการช่วยรักษาคุณภาพของบทความ แต่ใน
ร่างประกาศฯ ข้อ 1 “วารสารระดับนานาชาติ ” ไม่ควรใช้คาว่า “ไม่พิจารณา” เห็นควรปรับ ปรุงเป็น “ทั้งนี้
ไม่รวมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารและสานักพิมพ์ที่ ปรากฏใน Beall’s List of Predatory และ Open-Access
Publishers”
2. ในขั้ น ตอนการด าเนิ น งานควรมี ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ/ คณะกรรมการในการตรวจรับ
ผลงานวิจัย /บทความวิจัย /บทความวิช าการ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุน รายงานความก้าวหน้า
การติดตามผลการดาเนิ น งาน และการรายงานผลการดาเนินงานหลั งสิ้ นสุ ดการวิจัย และการใช้โ ปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบ ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นบุคคลจาก
ภายนอกหน่วยงาน
ดร.ศักดิ์ชาย รักการ เสนอแนะ ควรกาหนดความหมายของคาว่า Beall’s List of Predatory
และ Open-Access Publishers เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกัน
ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ เสนอแนะ
- ข้อความ “Beall’s List of Predatory และ Open-Access Publishers” ควรอยู่ใน
ข้อ 3. หลักเกณฑ์การขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
- ข้อความ “มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ในการประชุมครั้งที่................ เมื่อวันที่
.................................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”
ดร.ศักดิ์ชาย รักการ เสนอแนะ ตรวจสอบว่าประกาศนี้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ตาม ข้อ 7
ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ เสนอแนะ
- ควรสอบถามนิติกรมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7. ว่าสามารถประกาศบังคับใช้ย้อนหลังได้หรือไม่
- บรรทัดสุดท้ายให้ใช้ “ประกาศ ณ วันที่................................................”
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นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ ข้อ 7 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับนับจากวันอธิการบดีลงนาม
ในประกาศเป็นต้นไป
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เสนอแนะ ควรสนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทีมบริหาร
ของสถาบั น วิจั ย และพัฒ นา ควรใช้วิธีการทางานเชิงรุกให้ มากขึ้น มีการบริห ารงานวิจัยที่ดี ครบถ้ว นทุก
องค์ประกอบ มีการส่งเสริมให้มีขั้นตอนการ Output และ Outcome
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบข้อมูลและปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจา สวพ. และนาเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยต่อไป
4.2 แนวทางการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

8

9

10

11

12

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ ชี้แจง
- สวพ. มีโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยจะมีการดาเนินการใน กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง สวพ. ยังไม่เคยมีการนาผลงานวิจัยมาพัฒ นาให้เกิด ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร
อนุสิ ทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ซึ่งนักวิจั ยเองก็ไม่มีความเข้าใจว่า มีความจาเป็นอย่างไรที่ต้องจด จดเพื่ออะไร ได้รับ
ประโยชน์อะไรจากการจด โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้ ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการชี้แนะให้
นักวิจัยได้ตระหนักว่าผลงานของตนมีประโยชน์ทางด้านใด และขอข้อเสนอแนะคณะกรรมการเพื่ อดาเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าว
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ชี้แจง
- เนื่องจาก ณ ปัจจุบันมีนักวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสากรรม มาจดทรัพย์สินทางปัญญา
เพียง 2 คน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ทางวรรณกรรม โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีการจดทรัยพ์สินทางปัญญาน้อยมาก
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ดร.อนันท์ งามสะอาด เสนอแนะ
- ประสานงานผู้รับผิดชอบด้านการจดทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ลงมือทา
ร่วมกัน และรับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย
- ควรมีการดาเนินการเชิงรุก เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการจดสิทธิบัตร เช่น การ
พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น
- ควรมีการจัดเวทีให้นาเสนอผลงาน มีการประกวด เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกทางว่ามีการ
ดาเนินการอย่างไรหรือดาเนินการถึงขั้นตอนไหน
- การทางานวิจัยควรมีคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้งานได้จริง และสร้างมูลค่าของ
ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เสนอแนะ
- ควรมี ข้ อ เสนอการวิ จั ย ที่ ส ามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของสถานประกอบการ
ภาคอุต สาหกรรมได้ จ ริ ง และมี ก ารจั ด ล าดั บ ขั้น ตอนการท าวิ จัย ตั้ ง แต่ ล งพื้น ที่ จ นถึ ง ขั้ นตอนแก้ ปั ญ หาของ
สถานประกอบการได้จริง ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ SME
- ต้องพิจารณาว่า การทางานวิจัยของ มทร.พระนคร ในปัจจุบันนี้ ตอบโจทย์ การตีพิมพ์
การสร้าง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง เพิ่มศักยภาพของ SME และทาให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้นหรือไม่
- สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล SME ที่มีชื่อเสียง และเชิญนักวิจัย
มาร่วมทาโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ของ SME
- สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องศึกษาข้อมูลว่า จดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรเพื่ออะไร
การจดอยู่ในขั้นตอนใดของการบริหารจัดการ และนักวิจัย มทร.พระนคร จึงไม่จดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร
ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี เสนอแนะ ต้องวิเคราะห์สาเหตุว่าทาไมนักวิจัยจึงไม่
จดทรัพย์สินทางปัญญา และนามาพิจารณาว่ากิจกรรมที่ 2 นี้จะอยู่ในระดับใด เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
ลิขสิทธิ์ แต่เสนอว่าควรทาอนุสิทธิบัตรก่อนเพราะใช้เวลาในการทาน้อย
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ
- ควรตรวจสอบฐานข้อมูลของ มทร.พระนคร มีงานอะไรบ้างที่จะจด และสิ่งที่เป็น Output
ของงานวิจัยมีมากเพียงพอและคุ้มในการจัดอบรมหรือไม่
- ควรมีการปลูกจิตสานึกหรือสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยตระหนักในการจดทรัพย์สินทางปัญญา
และเมื่อจดฯ แล้วควรจะนามาขายหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้ได้
- ควรมีการลงพื้นที่ เช่น พื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ มทร.พระนคร เพื่อดูว่าสถานประกอบการมีความต้องการด้านใด แล้วนานักวิจัยที่มีองค์ความรู้
ในเรื่องดังกล่าวมาทางานวิจัย ซึ่งเป็นการทางานเชิงรุก
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยตรวจสอบข้อมูลว่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร แต่ละคณะ มีงานอะไรบ้าง เพื่อนามาพิจารณาว่าจะดาเนินการกิจกรรมที่ 2 อย่างไร และพัฒนาต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์และตอบโจทย์สถานประกอบการต่อไป
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4.3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2559
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

1.1.1 การพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพและมีคุณค่า
ของมหาวิทยาลัย

1.1.1.2 พัฒนา
อาจารย์ทางด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

75

งบประมาณแผ่นดิน
(บาท)
แผน
ผล
-

1.1.1.3 พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สวพ. ศึกษาต่อระดับ ป.โท

- จานวนบุคลากรที่
ได้รับทุนศึกษาต่อ

2

500,000

-

2. สนับสนุนให้บุคลากรไปฝึกอบรม
ภายนอกหน่วยงาน

- จานวนบุคลากรที่
ไปฝึกอบรม

5

50,000

-

3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน

- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

26

-

-

4. โครงการการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการ
วิชาการ

- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

44

-

300,000

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
(คน)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณรายได้
(บาท)
แผน
ผล
350,000
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รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2559
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิเดิม

1

นางสาววัลลภา ฟักประไพ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

บธ.บ.

2

นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

หลักสูตร/สาขาวิชาเดิมที่ศึกษา
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาววัลลภา ฟักประไพ
2

นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน

ศศ.บ.

อายุราชการ
(ว/ด/ป)
(บรรจุ)
34 ปี
1 ปี 5 เดือน
31 มี.ค. 2524 20 มิ.ย. 2557

หลักสูตร/
สาขาวิชาที่ไป
ศึกษา
บธ.ม.
(การจัดการทั่วไป)

42 ปี
3 ก.ค. 2516

บธ.ม.
(การจัดการทั่วไป)

อายุ
(ว/ด/ป (เกิด))

3 ปี
21 พ.ย. 2555

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา
บธ.บ.
(การตลาด)
ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาโท

งบประมาณ
ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายตลอด ใน/
ที่ไปศึกษา
หลักสูตร
ต่างประเทศ
มทร.พระนคร 250,000 บาท ในประเทศ/
ภาคนอกเวลา
ราชการ
มทร.พระนคร 250,000 บาท ในประเทศ/
ภาคนอกเวลา
ราชการ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ที่มีรายชื่อที่จะไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2559 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งหมดลงลายมือชื่อรับรอง
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เสนอแนะ ได้มีการนาเสนอมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานสนับสนุน มีบุคลากรระดับปริญญาเอก
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ น่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น
ดร.อนันท์ งามสะอาด เสนอแนะ ควรดูว่าในองค์กรมีปัญหาด้านใด ก็เรียนด้านนั้น เพื่อนามาพัฒนาองค์กร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
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4.4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีการศึกษา
2557 - 2561

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ปัญหาของการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ในการเสนอขอ
งบประมาณแบบบูรณาการประจาปี พ.ศ. 2560
ระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (NRMS) เป็ น ระบบใหม่ ที่ มี ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ
เพื่อที่จะได้ข้อมูลของนักวิจัยทั้งประเทศ แต่ระบบที่ยังไม่สมบูรณ์ โดย สวพ. ได้มีการจัด โครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการ “การใช้ง านระบบบริ ห ารจั ดการงานวิ จัยแห่ งชาติ (NRMS) เพื่อเสนอของบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักวิจัยสามารถนาเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ : National Research Management System (NRMS) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่มีนักวิจัย
เพียงบางส่วนที่มาเข้าร่วมโครงการ แต่ก็ยังมีการหาการใช้งานระบบ เช่น
5.1 เข้าใช้งานระบบไม่ได้ เว็บเบราว์เซอร์ไม่รองรับ
5.2 ส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลไม่ปรากฎในระบบ
5.3 ไฟล์รูปภาพและตารางไม่สามารถบันทึกในระบบได้
5.4 ขั้นตอนการดาเนินการซ้าซ้อนมาก
จากการสอบถามสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ดูแลระบบ แจ้งว่า
ระบบอยู่ระหว่างการแก้ไขและพัฒนาอยู่
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นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ จัดอบรมและให้นักวิจัยนาเข้าข้อมูลจริง โดยมี
เจ้าหน้าที่จาก วช. ดูแลและตรวจสอบจนถูกต้องเรียบร้อย จึงส่งข้อมูล
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาราคากลางงานวิจัยและการจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาเนินการจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดทาราคากลางงานวิจัย ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทาราคากลางงานวิจัย ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยในกิจ กรรมดั งกล่ าวได้ รับเกียรติจ าก นางวัน ดี ช่ ว ยประยู รวงศ์
ผู้อานวยการกองคลัง และคณะ ให้คาแนะนาแก่นักวิจัยในการจัดหมวดงบประมาณ และจัดทาราคากลางงานวิจัย
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีโครงการวิจัยทั้งสิ้น จานวน 169 โครงการ ดาเนินการทาสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิ จั ย และราคากลางงานวิ จั ย เสร็จ สิ้ น ตามกาหนด จ านวน 153 โครงการ (คิด เป็ น ร้อยละ 93.29) และยั ง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จานวน 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 6.71) รวมเป็น 164 โครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง จานวน 5 โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

หน่วยงาน

โครงการวิจัย

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

10 โครงการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
29 โครงการ
ศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 โครงการ
คณะบริหารธุรกิจ

20 โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

21 โครงการ

ดาเนินการ
ดาเนินการ
หมายเหตุ
ทาสัญญาแล้วเสร็จ
ไม่เสร็จตามกาหนด
10 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00
29 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00
10 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00
14 โครงการ
4 โครงการ
คานวณผลการดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 77.78 คิดเป็นร้อยละ 22.22 จานวน 18 โครงการ
เนื่องจากหัวหน้าโครงการ
เสียชีวิต จานวน 2 โครงการ
17 โครงการ
3 โครงการ
คานวณผลการดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 85.00 คิดเป็นร้อยละ 15.00 จานวน 20 โครงการ
เนื่องจากหัวหน้าโครงการ
ลาศึกษาต่อ อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 โครงการ

24 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85.71

คณะศิลปศาสตร์

11 โครงการ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

3 โครงการ

11 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00
3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00
35 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100.00

รวม

35 โครงการ

จานวน 1 โครงการ
4 โครงการ
คานวณผลการดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 14.29 จานวน 28 โครงการ
เนื่องจากหัวหน้าโครงการ
ย้ายไปสังกัด
มทร.รัตนโกสินทร์
จานวน 2 โครงการ
-

169 โครงการ
153 โครงการ
11 โครงการ
(164 โครงการ) คิดเป็น ร้อยละ 93.29 คิดเป็น ร้อยละ 6.71

อยู่ระหว่างขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
จานวน 5 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

ดร.ดวงฤทั ย นิ ค มรั ฐ ขอข้ อ เสนอแนะ จากค าแนะน าของคณะกรรมการ สวพ. ให้ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาตรวจสอบและติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การทา
สัญญารับทุน การรายงานความก้าวหน้า จนถึงขั้นตอนการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง การดาเนินงานใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการทาสั ญ ญาไปแล้ ว จะสามารถดาเนิ นการได้ไหม หรื อควรจะเริ่ มต้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ ดูความพร้อมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ถ้ามีความพร้อม
สามารถดาเนินการได้เลย เพราะปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่งอยู่ในไตรมาสที่ 1
ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ เสนอแนะ
- สามารถดาเนินการโดยใช้งบประมาณจากงบดาเนินงานของ สวพ. ได้
- ปั ญ หาที่ ส าคั ญ คื อ ในปี ที่ ผ่ า นมามี ง านวิ จั ย ที่ ไ ม่ เ สร็ จ ตามก าหนดจ านวนมาก จึ ง ควร
ดาเนินการติดตามงานวิจัยปีที่ผ่านมาให้เรียบร้อย และกระตุ้นงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ดาเนินการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น การรายงานความก้าวหน้า
- การขยายระยะเวลาการทาวิจัย แนะนาให้ขยายเวลาประมาณ 6 เดือนกาลังดี ซึ่งแต่ละ
คณะอาจจะมีการกาหนดการขยายเวลาไม่เหมือนกัน
- การเบิกเงินงวดสุดท้าย นักวิจัยบางคนไม่แนบรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้มีข้อมูลครบถ้วนตามที่กาหนดโดยไม่จาเป็นต้องเข้าเล่มสวยงาม
- นอกจากการเร่งรัดติดตาม ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือแก่คณะด้วย
- ถ้าจะมีการกาหนดกฎเกณฑ์เรื่องการไม่สนับสนุนทุนวิจัยถ้ามีการขยายเวลาการทาวิจัย
ควรจะเริ่มในปีนี้ ว่า ถ้ามีการขยายเวลาการทาวิจัยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ มหาวิทยาลัยน่าจะมีเอกภาพในการบริหารงานวิจัย ที่เป็น
มาตรฐานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น หลายหน่วยงานกาหนดให้มีการต่อสัญญางานวิจัยครั้งละ
6 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง ซึ่ง สวพ. เป็นผู้ดูแลงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ต้องรายงานผ่านระบบ NRMS และระบบ
NRPM ซึ่งระบบนี้เชื่อมโยงถึงสานักงบประมาณ
ดร.อนันท์ งามสะอาด เสนอแนะ ต้องมีกฎและระเบียบ ควรต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นระบบ
ดร.ศักดิ์ชาย รักการ เสนอแนะ ก่อนที่จะดาเนินการตัดสิทธิ์ ควรมีการสอบถามเหตุผลก่อน
ผศ.ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี เสนอแนะ ควรตัดสิทธิ์ทั้งเจ้าของโครงการและผู้ร่วม
โครงการทั้งหมด โดยดูเหตุผลประกอบการพิจารณา
ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ เสนอแนะ ควรตัดสิทธิ์เฉพาะหัวหน้าโครงการ เพราะถ้าตัดสิทธิ์
ทุกคนในโครงการ จะทาให้ไม่มีผู้ทางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ ในจรรยาบรรณนักวิจัย ต้องซื่อสัตย์ต่อแหล่งทุน และ
ตรงต่อเวลา
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เสนอแนะ
- ควรตัดสิทธิ์ทุกคนในโครงการ
- ควรมี ร ะเบี ย บ และก าหนดบทโทษ โดยมี ก ระบวนการอื่ น รองรั บ ในการจั ด การ เช่ น
โครงการที่ดาเนินการไม่ทันตามกาหนดหรือล่าช้า และไม่มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนในปีต่อไป แต่ต้องหาแนวทางอื่นๆ
เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบ สรุปการดาเนิน การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันทาสัญญารับทุนการวิจัย
ให้ดาเนินการในโครงการวิจัยปีที่ผ่านมาให้เรียบร้อย ซึ่งจะตัดสิทธิ์หัวหน้าโครงการก่อน และมอบสถาบันวิจัย
และพัฒนา จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ต่อไป
5.3 รายงานผลการดาเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาเซียน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา นานักวิจัยเข้า
ร่ ว มจั ด การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ “การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 2”
(2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) วันที่ 30 พฤศจิกายน
ถึง 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมประกอบด้วย
- ปาฐกถาพิเศษ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาความสุขสู่ชุมชน” และ Keynote Speaker
จาก 9 ประเทศ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญ Keynote Speaker
จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมในงานนี้
- การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย/โปสเตอร์ ในผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านบริการวิชาการที่เน้นชุมชนและอุตสาหกรรม
- เสวนาวิชาการ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาความสุขสู่ชุ มชน” (Show & Share) ซึ่ง
คัดเลือกจากชุมชนที่คณะไปดาเนินงานบริการวิชาการ จานวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านถ้าเสือ จังหวัดเพชรบุรี
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ ชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบุรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ 9 มทร.
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- นิทรรศการ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่ว มนาความสุ ขสู่ชุมชน” โดยมีผลงานเข้าร่วมจัด
นิทรรศการ จานวน 17 ผลงาน เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 ผลงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรรมศาสตร์
2 ผลงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ผลงาน
- ร่วมเป็นผู้พิจารณาผลงานวิจัย Peer review จานวน 3 ด้าน คือ ด้านสังคมศาสตร์
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ
จากคณะบริหารธุรกิจ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 9 มทร. จะร่วมกันจัดทาวารสารด้านบริการวิชาการแก่
สังคม ฉบับแรกของประเทศไทย

มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.4 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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24

มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.6 ผลการดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2558
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกันยายน 2558 จานวน 12 เรื่อง เดือนตุลาคม 2558
จานวน 6 เรื่อง และ เดือนพฤศจิกายน 2558 จานวน 2 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ร่ าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการเพื่อ ขอการสนั บสนุ น ทุ น โครงการส่ ง เสริ มสิ่ งประดิ ษ ฐ์แ ละนวั ตกรรมเพื่อ คนรุ่ น ใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการ
สาหรับ นักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่ งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของนักศึกษา และเผยแพร่ในระดับชาติ /นานาชาติต่อไป เน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สาขาสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ในการดาเนิ น โครงการในปีงบประมาณนี้ โดยมีการปรับลดการสนับสนุนทุนในแต่ล ะ
ประเภทโครงการ และมีการกาหนดการเผยแพร่ผลงานเพิ่มเติม เพื่อเห็นประโยชน์ว่ามีการตอบรับที่ชัดเจนขึ้น

29
(ร่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุน
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (สวพ.) มี พั น ธกิ จ หลั ก ประการหนึ่ ง คื อ การส่ ง เสริ ม การสร้ า งงานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคการผลิตและบริการในระดับชาติ ทั้งงานวิจัยของอาจารย์
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ จึงเป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณเพื่อให้
การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การทาปริ ญญานิ พนธ์ สารนิพ นธ์ แผนงานพิเ ศษ โครงการวิ จัย โครงงานพิ เศษ
แผนงานเฉพาะบุ ค คลแก่ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระน คร
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา และเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้ น สิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม
๓. รายละเอียดการขอรับทุน
๓.๑ ประเภทของโครงการและทุนสนับสนุน
๓.๑.๑ โครงการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สนับสนุนทุนไม่เกิน 1๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อโครงการ
๓.๑.๒ โครงการกลุ่ มสาขาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ านการทดลองในห้ องปฏิ บั ติ การ
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนทุนไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อโครงการ
๓.๑.๓ โครงการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ สนับสนุนทุนไม่เกิน 7,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ต่อโครงการ
๓.๒ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
๓.๒.๑ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓.๒.๒ ผู้ขอรับทุนต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองการดาเนินโครงการ
3.2.3 ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น
/ ๓.๓ คุณสมบัติ...
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๓.๓ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓.๓.๑ อาจารย์ ๑ ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการที่เสนอขอรับทุนได้ไม่เกิน ๓ โครงการ
๓.๓.๒ ต้องเป็นผู้ที่ดาเนินการควบคุมการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาให้ครบถ้วน
3.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนักศึกษาที่ได้รับทุนให้มีการเผยแพร่ผลงานตาม
ข้อกาหนดลักษณะการเผยแพร่ผลงาน (4.3.4)
๓.๔ เอกสารการเสนอขอโครงการ
แบบเสนอโครงการส่ ง เสริ ม สิ่ ง ประดิษ ฐ์ และนวั ต กรรมเพื่ อคนรุ่ น ใหม่ (แบบ สวพ-สสน-๑)
จานวน ๑๒ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ird.rmutp.ac.th
๓.๕ ระยะเวลาการเสนอขอโครงการ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันจันทร์ที่ 25 มกราคม ๒๕๕9
๔. เงื่อนไขการดาเนินโครงการ
๔.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.๑.๑ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเบิกจ่ายงบประมาณได้โดยตรงจาก
คณะที่สังกัด
๔.๑.๒ ทุนที่ได้รับการสนับสนุนนี้ให้จ่ายแก่นักศึกษาโดยตรง โดยจ่ายงวดเดียวเพื่อใช้สาหรับการ
ดาเนินโครงการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ และใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
๔.๑.๓ ผู้ รับ ทุนต้องจั ดทาข้อตกลงการรับทุนจานวน ๓ ชุด ยื่นต่อคณบดีตามแบบข้อตกลง
การรับทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบ สวพ-สสน-๔) ตามแบบท้ายประกาศ
เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดภายใน
วันสิ้นปีงบประมาณ คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับทุนต้องส่งคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
๔.๒ การรายงานผลการดาเนินงาน
ให้รายงานผลการดาเนินงาน ๒ ครั้งดังนี้
ครั้งที่ ๑ รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙)
ครั้งที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)
โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่
(แบบ สวพ-สสน-๒)
๔.๓ การเผยแพร่ผลงาน
๔.๓.๑ ผลงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือนาไปใช้
ประโยชน์อย่างใดอย่ างหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุ ดการดาเนินโครงการ ตามหลักเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และรายงานใน
แบบรายงานผลที่กาหนดพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะที่สังกัดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มี การ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือนาไปใช้ประโยชน์
/4.3.2 ในการ...
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4.3.2 ในการดาเนินการตามข้อ 4.3.1 ให้ระบุชื่อผู้ดาเนินการและให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นชื่อสุดท้าย
4.3.3 กรณีนักศึกษาที่รับทุนจบการศึกษาแล้ว และไม่สามารถรายงานผลการเผยแพร่ฯ ได้ให้
อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบดาเนินการแทน
4.3.4 ลักษณะการเผยแพร่ผลงาน
1) การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
2) การนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
3) เป็นผลงานที่สามารถใช้ในการตอบตัวชี้วัดของคณะในด้านประกันคุณภาพการศึกษา หรือ
4) การน าไปใช้ ป ระโยชน์ / การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชน (มี ใ บตอบรั บ การใช้
ประโยชน์จากผู้นาชุมชน)
๔.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ แผนงานพิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ
หรือแผนงานเฉพาะบุคคล) ให้ระบุข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”
ในกิตติกรรมประกาศ
๕. ผลงานที่ต้องส่งหลังสิ้นสุดโครงการ
๕.๑ รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ แผนงานพิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ
หรือแผนงานเฉพาะบุคคล) จานวน ๑ เล่ม
๕.๒ แผ่นบันทึกข้อมูลจานวน ๒ แผ่น (ไฟล์ .doc และ .pdf)
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดร.อนันท์ งามสะอาด เสนอแนะ เสนอให้รับข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช เสนอแนะ ควรดูเป้าหมายของโครงการ ถ้าปรับเป็นระดับนานาชาติแล้ว
ได้จานวนเป้าหมายน้อย ก็ควรเพิ่มเงินสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เสนอแนะ
- โครงการนี้ ควรจะสนับสนุนนักศึกษาในระดับปริญญาโทด้วย ซึ่งในต่อไปจะมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจากต่างประเทศมาสนับสนุนในด้านงานวิชาการ งานวิจัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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6.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
จากที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมแจ้งว่า จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยได้เ ชิ ญ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร เข้ าร่ ว มน าเสนอ
ผลงานวิจัย และจะมีการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นอีกด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 เลขานุ ก าร นั ด วั น ประชุ ม คณะกรรมการประจ าสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ครั้ ง ที่
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
คณะกรรมการเสนอแนะ ให้มีการประชุมสัญจร ตามศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยเชิญคณะร่วมประชุมด้วย และขอวาระจากคณะเพื่อนาเสนอในที่ประชุม หรือ อาจจะมีวาระการติดตาม
ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ทั้งงานวิจัยและบริการวิชาการ แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของแต่ละคณะ
ซึ่งอาจจะสัญจรร่วมกับงานแผนของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
ผู้จดรายงานการประชุม
นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรมพุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

