
รายงานการประชุม 
  คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

---------------------------- 
 

ผู้มาประชุม  
๑. นายประกอบ      ชาติภุกต์    ประธานกรรมการ 
๒.  นายชลากร       อุดมรักษาสกุล   กรรมการ 
๓.  นายเวชยันต์      เฮงสุวนิช    กรรมการ 
๔. นายพงษ์ศักดิ์        วัชรนุกูลเกียรติ   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม    กรรมการ 
๖. นางสาวอารีย์      มยังพงษ์    กรรมการ 
๗. นายอภิสิทธิ์       ตันอ่วม     กรรมการ 
๘. นางสาวชาวิณี      บินกาซีเมน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาววัลลภา      ฟักประไพ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นางสาวเจนจิรา      บ.ป.สูงเนิน    หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
           นายประกอบ ชาติภุกต์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม กล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
   ๑) การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมาย
เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันด าเนินงานด้านวิจัยและ
บริการวิชาการของเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การท าวิจัยร่วมกัน  



๒ 
 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ร่วมกันท าวิจัยกับ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นการร่วมทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการ
สนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๒) การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๑๐ 
(ICON SCi) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๑๐ (ICON SCi) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒        
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย ลาออกจากต าแหน่ง 
นางสาวณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกุล รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย 

ลาออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีภารกิจด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก    
โดยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาการต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๔) การสรรหาต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ตามที่ นางสาวพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา เกษียณอายุราชการ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่ง จึงยังไม่มีการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับ
การคัดเลือก 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 ๑)  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ กรอบการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างนวัตกรรม
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี” 
ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุด
โครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงระหว่าง สกว. และ มทร.พระนคร 

 
ได้ท าการทบทวนและสังเคราะห์งานใหม่ 
โดยวิเคราะห์ท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ท าการปรับปรุงกรอบการวิจัยเดิม จากน้ัน 
ได้น าส่งต่อ สกว. เพื่อพิจารณา ซ่ึงมีค าแนะน า

 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 



๓ 
 

วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
 

ที่มา : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และเจ้าหน้าท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการลงพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเก็บ
ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้าง
นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ประเภทขนมหวานพื้ น เมืองเพื่ อสุขภาพ จังหวัด
เพชรบุรี” เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เริ่มตั้งแต่
ผู้ผลิต/เกษตรกรผู้ปลูก  ผู้รวบรวม/ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์  ผู้จัดจ าหน่วย/ผู้ขาย เริ่มต้นศึกษาจากขนมหวาน
เพชรบุรี และจากการพบกับกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ีร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยง หาปัญหาเพื่อก าหนดโจทย์การท า
วิจัยท่ีสามารถตอบความต้องการของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงและได้
ประโยชน์มากที่สุด จึงขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา  

จึงขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อพิจารณา 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- บูรณาการงานวิจัยกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่ต้นน้ า ถึงปลายน้ า 
- ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับขนมหวานต ารับ

เมืองเพชรบุรี วัตถุดิบส าหรับท าขนม บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ และควรมีการวิจัยตลาดของขนมท่ีจะท าการวิจัยเพื่อ
วางแผนการตลาดล่วงหน้า 

ให้ ท าก ารป รับ ก รอบ ก ารวิ จั ย อี ก ค รั้ ง       
ตามความเห็นของ สกว. ขณะน้ีได้ท าสัญญา
กับโครงการย่อยท้ัง ๔ โครงการแล้ว 

๔.๒ แผนการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสรร
งบประมาณร้อยละสองของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับกองทุนเพื่อการวิจัย 
จึงขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในส่วนรายการ/กิจกรรม 
ท่ีจะใช้เงินจากกองทุนเพื่อการวิจัย ว่าควรจะด าเนินการด้านใด
เพิ่มเติม ในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา   
เพื่อพิจารณา 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานท่ีได้รับเงิน
รางวัลสนับสนุนหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ควรน าปริมาณ
งานวิจัยมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ปรับปรุงในส่วนของแบบประเมินการคัดเลือก
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดี เด่น  ประจ าปี 
๒๕๖๒ โดยเพิ่มเติมในข้อที่  ๒ คือ “จ านวน
โครงก ารวิจั ยต่ อจ านวนอาจารย์ป ระจ า 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒”  
 

กลุ่มวิจัย 
 

๔.๓ แผนการด าเนินงานโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  งบประมาณ  

-  ได้ด าเนินการปรับรายละ เอี ยดการ
ด าเนินงานกิจกรรมท่ี ๒ และได้ด าเนิน
โครงการจบแล้ว 
- ได้ด าเนินการปรับชื่อกิจกรรมท่ี ๔ เป็น 
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ” แล้ว 

กลุ่มวิจัย 



๔ 
 

วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซ่ึงประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม R ด าเนินการระหว่างวันท่ี ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  ๔๘ คน จาก  ๖ คณะ และ สวพ. 
กิจกรรมที่ ๒ การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
เป็นการอบรมเกี่ยวกับหลักการด้านกฎหมาย ด้านความรู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยเป้าหมายผู้เข้ารับ
การอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัยท้ังสาขาสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และเปิดอบรมส าหรับบุคลากรภายนอกด้วย 
กิจกรรมที่ ๓  การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
กิจกรรมที่ ๔ การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา     
เพื่อพิจารณา 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- ปรับรายละเอียดการด าเนินงานกิจกรรมท่ี ๒ 
- ปรับชื่อกิจกรรมท่ี ๔ เป็น การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นั้น  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



๕ 
 

๑. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน ชี้แจง  ขอเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาหน้าที่ของ
คณะกรรมการฯ ชุดนี้ 

 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ  
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ควรตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ว่า ควรต้องใช้ค าว่า “คน” หรือ “มนุษย์” เพ่ือใช้ให้ถูกต้อง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ ในส่วนหน้าที่ของคณะท างานเพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ควรเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เห็นควรเพ่ิมหน้าที่ข้อ ๑) และในส่วนหน้าที่ข้ออ่ืน ๆ เห็นควรเปลี่ยนจากค าว่า “ร่าง” 
เป็น “พิจารณา” ดังนี้ 

๑) ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ 
๒) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓) พิจารณาและก าหนดวิธีการให้ความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงาน เกี่ยวกับการก ากับ

ดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ 
๔) พิจารณาวิธีการประกันคุณภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๕) ก าหนดค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ 

 



๖ 
 

ประธาน สอบถาม คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ควรเพิ่มนิติกร และผู้อ านวยการกองคลัง หรือไม่ 
นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ ควรมีการก าหนดความหมายและจุดประสงค์ใน

การเลือกใช้ค าว่า “มนุษย์” หรือ ค าว่า “มนุษย์” ด้วย 
นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ควรเพ่ิมนิติกรด้วย  
นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม  เสนอแนะ คณะกรรมการฯ ควรเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

กิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
นโยบาย ส าหรับผู้อ านวยการกองคลัง มีหน้าที่ในการปฏิบัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ ควรเปลี่ยนจาก “คณะท างาน” เป็น 
“คณะกรรมการ”  

นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ เมื่อมีคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่เพ่ือก าหนด
นโยบายแล้ว ควรต้องมี คณะอนุกรรมการฯ เพื่อก ากับดูแลการท างาน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ ไม่ควรมี
จ านวนคณะกรรมการมากเกินไป 
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  

- จากหน้าที่ที่ก าหนดว่า ก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ ดังนั้น
ค าสั่งนี้จึงควรเป็น “แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  

ประธาน ชี้แจง  สรุปแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือก าหนดมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร ดังนี้  

เปลี่ยนชื่อค าสั่งเป็น “แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
๑) ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ 
๒) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓) ก าหนดวิธีการให้ความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงาน เกี่ยวกับการก ากับดูแล

โครงการวิจัยในมนุษย์ 
๔) ก าหนดวิธีการประกันคุณภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๕) ก าหนดค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ 
๖) ด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
๗) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอ านาจในการตัดสินใจ       

ในบางกรณี เกี่ยวข้องกับการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม  เสนอแนะ ควรจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เกี่ยวกับคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗  

(๑)  วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  



๗ 
 

(๒)  วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

ควรน าเสนอประกาศฯ เข้าคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามประกาศฯ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ ควรน าประกาศฯ เสนอสภาวิชาการ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ 
ดังนี้ (๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และ      
การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ แล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาว่าควรน าเสนอ 
สภาวิชาการ ด้วยหรือไม่ 
 

๒. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประธาน ชี้แจง  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการวิจัย โดยโครงการวิจัย ๑ เรื่อง จะมี
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ พิจารณา ๒ ท่าน  

คณะกรรมการฯ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม  คือ กลุ่มที่ ๑ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
กลุ่มที่ ๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยต้องเพ่ิมเติมการอ้างอิง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลฯ ในค าสั่งด้วย ขอเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาค าสั่งนี้ 

 



๘ 
 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ  
นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม  เสนอแนะ  
- ไม่ควรมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ ๒ ต าแหน่ง ในค าสั่งฉบับเดียวกัน ควรแยกเป็น     

๒ ค าสั่ง คือ ค าสั่งฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ค าสั่งฯ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ควรปรับประธานกรรมการ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
นางสาวอารีย์  มยังพงษ์  เสนอแนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ควรอยู่ในคณะกรรมการ ในค าสั่งที่ ๑ 
นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ จ านวนคณะกรรมการในแต่ละค าสั่ง ควรเป็น

จ านวนเลขคี ่
นายชลากร  อุดมรักษาสกุล  เสนอแนะ คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ควรมี

บุคคลภายนอกด้วยหรือไม ่
นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
- ควรมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยหลายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมงานวิจัยทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือไม่ให้การขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยล่าช้า 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๑ เป็นการก ากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ ไม่ควรระบุปี พ.ศ. 

๒๕๖๒  
- ค าสั่งและประกาศ ควรมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด้วย 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๒.  เห็นควรตัด “โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัย หรือมีสถานที่

วิจัยอยู่ในมหาวิทยาลัย” ออก และปรับเป็น “ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นแก่ผู้วิจัยเพ่ือปรับปรุง
โครงการวิจัยและออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย ในมนุษย์แก่โครงการที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการแล้ว” 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่อง 
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการออกมาตรฐานของการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานของผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาประเมินโครงการวิจัย และออกแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งแบบฟอร์มใบรับรอง เพ่ือให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหน่วยงาน 

ประธาน ชี้แจง หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
นอกจากพิจารณารับรองโครงการวิจัยแล้ว ต้องก ากับดูแลและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในมนุษย์ที่
ได้รับการรับรองแล้ว จนกระท่ังสิ้นสุดการวิจัย 

ประธาน สรุปการปรับแก้ค าสั่ง 
- ปรับเปลี่ยน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็น ประธานกรรมการ  
- ปรับเปลี่ยน ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ เป็นชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- เพ่ิมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ค าสั่งละ ๒ – ๓ คน 
- ปรับจ านวนคณะกรรมการ เป็นเลขค่ี 
- ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๑ เป็นการก ากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ ไม่ควรระบุปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๒. เป็น ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นแก่ผู้วิจัยเพ่ือ

ปรับปรุงโครงการวิจัยและออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย  ในมนุษย์แก่โครงการที่ผ่านการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว 



๙ 
 

๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายในการก ากับ
ดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ประธาน ชี้แจง  จากการปรับเปลี่ยนค าสั่ ง ๒ ค าสั่ง ข้างต้น จึงเห็นควรปรับ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายในการก ากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้ 

- ข้อ ๒.๑) (เดิม) ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคระกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คือ หัวหน้าส่วน
งานเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ของมหาวิทยาลัย ประกาศแต่งตั้งโดยอธิการบดีหรือผู้แทน (ปรับเป็น) ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จะต้องเป็นชุดคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมในมนุษย์ 



๑๑ 
 

- ข้อ ๕ ปรับเปลี่ยนค าว่า “ต่อผู้บริหาร” เป็น “ต่อมหาวิทยาลัย” 
- ข้อ ๕.๑ (๕) (เดิม) ความสนับสนุนที่ผู้บริหารจะให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ (ปรับเป็น) การสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจะให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ ประกาศฯ ข้อ ๒.๓.๔ ส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย ต้องให้การรับผิดชอบทางกฎหมายแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ปฏิบัติงานทบทวน
และพิจารณาโครงการวิจัยโดยสุจริต และจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
ในกรณีที่ถูกฟ้องร้องในทางแพ่ง ควรปรับเปลี่ยนจากค าว่า “แก่” ปรับเป็น “แทน”  

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ข้อ ๓. มีการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรม  
การวิจัยในมนุษย์กับมหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้แจ้งขอขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ประจ าส่วนงานต่ออธิการบดี โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่แต่งตั้งขึ้น จะต้องมี
องค์ประกอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เห็นควรพิจารณาย้ายไปไว้ท้ายประกาศ เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ ต่อไป 
นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ ควรเพ่ิมความหมายของค าว่า “คณะกรรมการ” 

ในขอ้ ๑ ด้วย 
นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
- ข้อ ๔. เห็นควรตัดค าว่า “ส่วนงาน” และ “ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับมหาวิทยาลัย” ออก  
- ข้อ ๔.๑ เห็นควรเปลี่ยนเป็น โครงการวิจัยที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการโดยบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการโดยใช้การวิจัยในมนุษย ์
- ข้อ ๔.๓ เห็นควรตัดค าว่า “หรือจิตวิทยา” ออก 
นางสาวอารีย์  มยังพงษ์  เสนอแนะ ประกาศฯ ควรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทน ระเบียบ

การจ่ายค่าตอบแทน และควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด้วย 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับค าสั่งและประกาศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดส่งแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามรายชื่อ  
เพ่ือพิจาณา ต่อไป 

 
๔.๒ โจทย์วิจัยชุดแผนบูรณาการ ๙ มทร. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ๙ จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้พัฒนาโจทย์วิจัยชุดแผนบูรณาการ   
๙ มทร. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๙ จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง เพ่ือเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองรองในทั่วทุกภูมิภาคท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตั้งอยู่ การด าเนินงานในลักษณะเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยื่นข้อเสนอการวิจัยภายใต้ 
ชุดแผนงานบูรณาการฯ จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ      
เชิงเกษตรของชุมชนเล็กเชื่อมโยงสู่ชุมชนใหญ่ ด้วยวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ในจังหวัด
สมุทรสงคราม งบประมาณที่เสนอขอ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนายประกอบ ชาติภุกต์ เป็น
หัวหน้าโครงการ ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยจากคณะต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วมท าวิจัย 



๑๒ 
 

ประธาน ชี้แจง  วช. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุดแผนบูรณาการ ๙ มทร. จ านวน ๙ โครงการ  
ว่าแต่ละโครงการควรมีการเชื่อมโยงกัน ก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน จึงมีการประชุม ๙ มทร. เพ่ือก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้โครงการมีความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
- ข้อเสนอการวิจัยแผนบูรณาการ ๙ มทร. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ๙ จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ควรน าตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน (KPI) มาพิจารณาในการจัดท า
ข้อเสนอการวิจัยว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน (KPI) แต่ละตัวมีความเชื่อมโยงในระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง และควรน าตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์หรือมีการประมาณการทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
มาประกอบตัวชี้วัดด้วย เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงของ ๙ มทร. 

- ข้อเสนอการวิจัย ไม่ควรเจาะจงเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะผลิตภัณฑ์มากเกินไป 
นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
- จากการพิจารณาโจทย์ประเด็นวิจัย เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เข้ากรอบยุทธศาสตร์   

การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี การท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน คือ 
เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงสู่การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  

- การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ควรมีการศึกษาและระบุให้ชัดเจนว่า จังหวัดที่จะลง
พ้ืนที่ท าวิจัยมีการท่องเที่ยวแบบไหน มีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจ หรือมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่ชุมชน
ต้องการพัฒนา  

- ผู้ร่วมงานวิจัย ควรมีนักวิจัยในสาขาการท่องเที่ยวด้วย 
- ควรศึกษาข้อมูลว่า มีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใด ที่มีการท าวิจัยในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรสงคราม เพ่ือต่อยอดการวิจัยหรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดอ่ืนๆ ไปสู่จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเป็น
การสร้างเครือข่ายและก่อให้เกิดแผนบูรณาการการวิจัย  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับข้อเสนอการวิจัยให้มีความชัดเจน มีการบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก และโครงการมีความเชื่อมโยงกันทั้ง ๙ มทร. 
 

 ๔.๓ กลยุทธ์การผลักดันนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยเพื่อเกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. พัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประสิทธิภาพ  
 
เป้าประสงค์ของงานทรัพย์สินทางปัญญา  
๑. บุคลากรด้านงานทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา      

เพ่ิมมากข้ึน 
๒. มีหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาและมีระบบการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม 



๑๓ 
 

๓. มีจ านวนงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นความจ านงการขอจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจาก

ผลงานวิจัย 
 
กลยุทธ์ของงานทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านระเบียบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการ

วิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทางด้าน

ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ด้านการขอยื่นจดสิทธิบัตรใหม่  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดแจ้งและทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
๒. พัฒนาคู่มือการด าเนินงาน ได้แก่ การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
 
ด้านการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และพัฒนาสังคม  
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ และพัฒนาสังคม  
๒. พัฒนาฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ประธาน ชี้แจง  ด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา จ านวนมาก
ไม่มีการน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงก าหนดกลยุทธ์การผลักดันงานวิจัย 
นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีต่อๆ ไป ให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ิมมากข้ึน  
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา น านวัตกรรมที่เกิดจากนักศึกษาสาขาช่างที่มีอยู่ทั้งหมด 

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และกรมส่งเสริมการส่งออกน าผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของนักศึกษาและนักวิจัยจ านวนมาก ควรน ามาต่อยอดหรือ
น ามาจดอนุสิทธิบัตร  

- ควรประสานกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักวิจัย 
นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
- ควรท าวิจัยและสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
- ควรศึกษาปัญหาว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลงานวิจัยแล้วไม่

น าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานวิจัยไม่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ท าวิจัยและสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อน

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และน านวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ผลักดัน
เพ่ือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ทั้ง ๘ แห่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบลูโซเทล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่           
ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐ ท่าน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๕.๒ โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๓ โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๖ 
 

๕.๔ การพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๕ ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๘ 
 

๕.๖ ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง 
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง 
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐ เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  www.ird.rmutp.ac.th 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ประธานกรรมการแจ้ง เนื่องจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ชุดปัจจุบัน 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ โดยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชุดใหม่ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
                นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

                นายชลากร อุดมรักษาสกุล     
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


