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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
           นายประกอบ ชาติภุกต์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม กล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
   ๑) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ และ หัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เกษียณอายุราชการ 

 ตามที่ นางสาวพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา และ อาจารย์สมชาย เหลืองสด รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ 
เกษียณอายุราชการ นั้น  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ขออนุมัติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร แต่งตั้ง นายชลากร อุดมรักษาสกุล ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ
วิชาการ แทนต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร ส าหรับต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างกองบริหารงานบุคคล ด าเนินการสรรหาบุคลากร  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



๒ 
 

   ๒) การสรรหาต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ตาม ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จ านวน ๒ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์ 
๒) รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ  อาภาเวท 

 

โดยผู้ผ่านการพิจารณา ได้จัดการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีมติแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อีกวาระหนึ่ง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๓) ประชุมชี้แจงการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
จากค่าตอบแทนจากการท าวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าตอบแทนการท าวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน และกองคลัง โดยมติที่ประชุมก าหนดให้มีการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๑๐% จากค่าตอบแทนการท าวิจัย ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นการเก็บค่าตอบแทน
การท าวิจัยทั้งจากงบประมาณภายใน และงบประมาณภายนอก ซ่ึงข้อก าหนดในการเก็บค่าตอบแทน ได้แก่ 

- กรณีงานวิจัยเดี่ยว เก็บค่าตอบแทนจากนักวิจัยหัวหน้าโครงการ 
- กรณีงานวิจัยที่มีผู้ร่วมวิจัย ให้นักวิจัยที่ร่วมท าวิจัยในโครงการนั้น ๆ พิจารณาว่า 

จะเก็บค่าตอบแทนที่หัวหน้าโครงการเพียงคนเดียว หรือเก็บจากผู้วิจัยทุกคนในโครงการ 
ในส่วนแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยที่ให้นักวิจัยกรอกขอทุนวิจัย จะมีให้ใส่

ค่าตอบแทน และจากการสอบถาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลี่ยงจากค าว่า “ค่าตอบแทน” 
เป็น “ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา” 

หลังจากผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้ว ต้องมีการปรับข้อเสนอการวิจัยก่อนเสนอเข้าส านักงบประมาณ โดยเฉพาะ
ตรงค่าตอบแทน ในข้อเสนอการวิจัย 
 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  

- ควรมีการก าหนดความหมาย และขอบเขตของค าว่า “ค่าตอบแทน” ให้ชัดเจน และควรมี
ระเบียบการเขียนขอทุนวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน 

- ตามประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ก าหนดอาจารย์มีเงินประจ าต าแหน่ง และอาจารย์   
ทุกคนมีหน้าที่ท าวิจัย ดังนั้น ในการของบประมาณการท าวิจัย ไมค่วรขอค่าตอบแทน เพราะได้รับค่าตอบแทนใน
การท าวิจัยจากเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการแล้ว และจะส่งผลต่อการเสียภาษีในอนาคต 

 



๓ 
 

นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม  เสนอแนะ  
- บุคลากรสายวิชาการจะมีภาระงานขั้นต่ าก าหนดไว้ว่า ต้องสอนกี่ชั่วโมง ท าวิจัยกี่ชั่วโมง บริการ

วิชาการแก่สังคมกี่ชั่วโมง ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกี่ชั่วโมง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 ๑)  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
  

วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ การปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานและชื่อต าแหน่งบุคลากร 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในส่วนกลุ่มวิจัย โดยปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
และชื่อต าแหน่งงาน จากกลุ่มวิจัย เปลี่ยนเป็น กลุ่มบริหาร
งานวิจัย  และจากต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิจัย และต าแหน่งนักวิจัย 
เปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย  โดยสาเหตุท่ีต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเน่ืองจาก ต าแหน่งนักวิจัย เส้นทางความก้าวหน้า
สามารถเติบโตได้ถึงระดับช านาญการเท่าน้ัน และลักษณะการ
ท างานจริงของนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ได้ท าวิจัยเป็น
งานหลัก แต่จะเป็นการติดต่อ ประสานงาน ส่งเสริม และให้การ
สนับสนุนแก่นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับลักษณะงานของนักวิจัยโดยท่ัวไป  

จึงเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ
พิจารณาและเพื่อจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ ต่อไป 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ชื่อกลุ่ม และชื่องาน น าเสนอมหาวิทยาลัยและน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 

- ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่ม จากกลุ่มบริหารงานวิจัย เป็น กลุ่ม
งานวิจัย หรือ กลุ่มพัฒนางานวิจัย หรือ กลุ่มส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัย 

- ปรับเปลี่ยน งานนโยบายและแผนงานวิจัย ขึ้นเป็นงานหลัก 
แทนชื่องานประสานงานวิจัย 

- ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิจัย 

 
- ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่ม จากกลุ่มงานวิจัย 

เป็น กลุ่มบริหารงานวิจัย โดยมีแยกเป็น  
 งานประสานงานวิจัย 
 งานพัฒนางานวิจัย 
 งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 งานทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริการวิชาการ 
 
 

๔.๒ การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

ที่มา : ตามท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อยู่ระหว่างการออกเป็นพระราชบัญญัติ ซ่ึงจะบังคับใช้ส าหรับ
งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ รวมท้ังสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกข้อเสนอการวิจัยท่ีต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องกับคน เช่น ข้อเสนอการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์   ท่ีต้อง
มีการกรอกแบบสอบถาม คณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้องตรวจ
แบบสอบถามว่า ละเมิดสิทธิมนุษย์ชนหรือไม่ เป็นต้น 

    ได้ด าเนินการจัดท าร่างองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
บทบาทหน้ าที่  และจั ดเตรียมผั งงาน  
(Flow chart) ซึ่งประกอบไปด้วย 
 ผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องด้านคุณภาพ 
 ท่ีปรึกษา (Consultant) 
 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย    

ในคน (Chairman) 
 กรรมการเสริม(Alternate member) 

กลุ่มวิจัย 
 



๔ 
 

วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
ข้อเสนอการวิจัยทุกข้อเสนอต้องผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้ค าแนะน า 
แก้ไข ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และต้องมี
ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ด้วย เพราะต่อไปหากไม่
ผ่านการรับรองอาจจะไม่สามารถตีพิมพ์ได้ และมีนักวิจัยบางคน
จะรับงานวิจัยจากต่างประเทศ ไม่สามารถรับได้ เน่ืองจากไม่มี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ของมหาวิทยาลัยเอง 
ซ่ึงจะให้คณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ พิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยให้ ส่วนใหญ่จะไม่รับ 

ซ่ึงแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเสนอ 
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการจัดตั้ง     
มีนักวิจัยจากคณะต่างๆ สมัครใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ หรือ   ให้แต่ละคณะด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ของแต่ละคณะเองซึ่งจะมีความช านาญในสาขาน้ันๆ 
หรือจะตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ
ควรมีคณะกรรมการภายในกี่คน ภายนอกกี่คน โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา ต้องจัดท า ประกาศและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย์ เพื่อด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อพิจารณา 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการจัดต้ัง ก ากับ และดูแล 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ(Expert consultant) 
 รองประธาน เลขานุการและกรรมการ

ประจ า 
 อนุกรรมการบริหาร(Executive 

subcommittee) 
 อนุกรรมการตรวจเยี่ยม (Audit 

subcommittee) 
ดังเอกสารประกอบและท าการติดต่อ
ประสานงานไปยังคณะต่างๆ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้มาเป็นคณะกรรมการ 
 

   มีการจัดอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย
ในคน” ขึ้นในระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
และได้เรียนเชิญวิทยากร จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ 
และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการ
อบรมในครั้งน้ี 

๔.๒ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ที่มา : ตามท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จะหมดวาระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง 
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ข้อ ๒.๒ 
การเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัด ให้หน่วยงาน (ส านักงาน
อธิการบดี คณะ สถาบัน ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ อ  
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ) ส่งแบบเสนอรายชื่อผู้สมควร
เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน จึงเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อพิจารณา 
 

มติ :  เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการแต่งตั้งผู้ท่ีเกษียณอายุราชการ 
เป็นอธิการบดี ส่งผลให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา      
มีมติชะลอการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชะลอการเสนอชื่อ 
ผู้สมควรเข้ารับการสรรหา ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

งานบริหารท่ัวไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่         

๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ กรอบการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์      
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี” ภายใต้ความร่วมมือ
การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงระหว่าง สกว. และ มทร.พระนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกุล ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และ

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มกีารลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เริ่มตั้งแต่
ผู้ผลิต/เกษตรกรผู้ปลูก  ผู้รวบรวม/ผู้จัดหาวัตถุดิบ  ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์  ผู้จัดจ าหน่วย/ผู้ขาย   

ประธาน ชี้แจง  จากการลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี เริ่มต้นศึกษาจากขนมหวานเพชรบุรี และ
จากการพบกับกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือหาความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า หาปัญหา 
เพ่ือก าหนดโจทย์การท าวิจัยที่สามารถตอบความต้องการของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและได้ประโยชน์มากท่ีสุด จึงขอ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณา 

 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ ควรท าวิจัยเกี่ยวกับน้ าตาลมะพร้าว เนื่องจาก
ปัจจุบันมะพร้าวล้นตลาด เป็นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List)  ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งน้ าตาลมะพร้าวมีคุณค่า
ทางอาหารสูง น่าจะส่งเสริมเพ่ือน ามาใช้แทนน้ าตาล 
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 - ควรมีการก าหนดความหมายของค าว่า “ขนมหวานเพ่ือสุขภาพ” และตรวจสอบคุณค่า
ทางโภชนาการด้วย เช่น ขนมหวานเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพหรือไม่ มะพร้าวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม่ วัตถุดิบ 
เช่น แป้งส าหรับท าขนม เป็นแป้งที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ ควรมีการประสานงานเพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับขนมหวานเมืองเพชร จ านวนมาก  
 - ในส่วนการออกแบบหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ควรลดหรือเลิกการใช้พลาสติก 
แล้วเปลี่ยนมาใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน 

- ควรศึกษาผลกระทบของผู้บริโภคว่า ต้องซื้อของราคาแพงหรือไม่ และควรประเมินต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือก าหนดราคาขาย และควรศึกษา ส่งเสริมด้านการตลาดส าหรับขนมเมืองเพชรบุรี เพ่ือ
น าไปสู่นวัตวิถีเมืองเพชรบุรี สอดคล้องกับการเป็น OTOP และกรมการพัฒนาชุมชน ต่อยอดไปสู่การส่งเสริม      
การท่องเที่ยวนวัตวิถีเพชรบุรี 



๘ 
 

- ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับขนมหวานต ารับเมืองเพชรบุรี เพ่ือเลือกว่าจะท า
วิจัยขนมชนิดใด สูตรใด และปรับปรุงสูตรของขนม แต่ต้องยังเป็นสูตรของเมืองเพชรบุรี 

นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ ควรน า Economic Scale และกลยุทธ์เชิงรุก
มาเสริมในงานวิจัย 

ประธาน ชี้แจง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะน าเสนอข้อมูลกรอบการวิจัย
กับ สกว. เพ่ือพิจารณาและก าหนดชนิดขนมที่จะท าการวิจัย 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
   - บูรณาการงานวิจัยกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นน้ า ถึงปลายน้ า 

- ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับขนมหวานต ารับเมืองเพชรบุรี วัตถุดิบส าหรับท าขนม 
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และควรมีการวิจัยตลาดของขนมที่จะท าการวิจัย เพ่ือวางแผน
การตลาดล่วงหน้า 

 
๔.๒ แผนการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน ชี้แจง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสรรงบประมาณร้อยละสอง
ของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ ในส่วนรายการ/กิจกรรม ที่จะใช้เงินจากกองทุนเพ่ือการวิจัย ว่าควรจะด าเนินการด้านใดเพ่ิมเติม 
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 



๙ 
 

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  การบริหารงานวิจัยที่ดี ต้องมีปริมาณงานวิจัย   
ที่มากพอ  ซึ่งแต่ละคณะมีปริมาณงานวิจัยไม่เท่ากัน ควรมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา และควรมีการจัดท าฐานข้อมูลสถิตหิน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารงานวิจัยที่ดีย้อนหลัง 

นายอภิสิทธิ์   ตันอ่วม เสนอแนะ ควรน าวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือการวิจัย         
มาประกอบการพิจารณาในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

หน่วยงานที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ควรน าปริมาณงานวิจัยมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 ๔.๓ แผนการด าเนินงานโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R 

ด าเนินการระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน  2561 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  48  คน จาก  6 คณะ 
ประกอบด้วย 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน 11 คน 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จ านวน 4 คน 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จ านวน 7 คน 
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  จ านวน 3 คน 
5. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 12 คน 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 8 คน 
7. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 3 คน 

วิทยากร  :  รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย 
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย”์ 

ด าเนินการเดือนมกราคม 2562 
ขณะอยู่ระหว่างประสานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียน
โครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 

ด าเนินการภายในเดือนเมษายน 2562 (แก้ไข) 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” 

ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562 (แก้ไข) 



๑๐ 
 

นางสาวณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกุล ชี้แจง กิจกรรมที่ ๒ การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์” เป็นการอบรมเกี่ยวกับหลักการด้านกฎหมาย ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โดยเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัยทั้งสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเปิดอบรมส าหรับบุคลากรภายนอกด้วย  

 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
- กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R จ านวน 

ผู้เข้าอบรมควรเพ่ิมบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้เข้าอบรมด้วย 
- กิจกรรมที่ ๒ การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 

ต้องได้รับใบรับรอง Certificate และสามารถต่อยอดเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่าได้  และควรแจ้งเวียน 
(ร่าง) องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้ทั้ง ๙ คณะ เพ่ือทราบและตอบรับภายในเดือน
ธันวาคม เพื่อน าเสนอในการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ที่ก าหนดด าเนินการในเดือนมกราคม 2562 

- กิจกรรมที่ ๔ การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ” เห็นควรเปลี่ยนเป็น “เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับรายละเอียดการด าเนินงาน และปรับชื่อกิจกรรมที่ ๔ เป็น 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ ข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
รอบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 

การเปิดรับข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม รอบ Concept Proposal เปิดรับเฉพาะเป้าหมาย 1 
และ เป้าหมาย 2 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ส่งข้อเสนอฯ รวมทั้งสิ้น     
18 แผนบูรณาการ 79 โครงการ (ไม่นับรวมโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ) งบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น 
52,144,690 บาท  

ผลการพิจารณารอบ Concept Proposal  มีข้อเสนอฯ ผ่านการพิจารณารอบแรก จาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งสิ้น 6 แผนบูรณาการ 45 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 28,959,790 บาท 

รอบข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
การเปิดรับข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม รอบ Full Proposal เปิดรับทุกเป้าหมาย 

(เป้าหมาย 1 - 4) ยกเว้นเป้าหมาย 1, 2 รับเฉพาะที่ผ่านการพิจารณาจากรอบ Concept Proposal จ านวน   
6 แผนบูรณาการ ซึ่งนักวิจัยมีการปรับลดโครงการ และงบประมาณ (เป้าหมายที่ 1, 2) ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วช. ลดลงเหลือ 42 โครงการ งบประมาณ 27,281,390 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติม) 



๑๑ 
 

มทร.พระนคร ส่งข้อเสนอฯ รอบ Full Proposal รวมทั้งสิ้น 27 แผนบูรณาการ 113 โครงการ        
(*ไม่นับรวมโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ) งบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น 65,294,640 บาท  

สรุปผลการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 
 เป้าหมาย 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ  
 - จ านวน 1 แผนบูรณาการ 2 โครงการ  งบประมาณ 2,500,000 บาท 
 เป้าหมาย 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 - จ านวน 5 แผนบูรณาการ 40 โครงการ งบประมาณ 24,781,390 บาท 
 เป้าหมาย 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
 - จ านวน 21 แผนบูรณาการ 71 โครงการ งบประมาณ 38,013,250 บาท 
 เป้าหมาย 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 - ไม่เสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 2 1,100,000.00 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 12 10,930,000.00 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 1,071,250.00 
คณะบริหารธรุกิจ 6 8,419,600.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 1,500,000.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 36 18,322,000.00 
คณะศลิปศาสตร ์ 4 1,094,790.00 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 0 0.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 35 19,069,000.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 3,593,000.00 
กองนโยบายและแผน 1 195,000.00 

รวมท้ังสิ้น 113 65,294,640.00 
 

กราฟสรุปผลการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  



๑๒ 
 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มี
ผลกระทบสูงระหว่างส านักงานกองทุนเพื่อการวิจัย (สกว.)  และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
๕.๔ การด าเนินโครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
การด าเนินโครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการตลาดออนไลน์ แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และกลุ่มประชาชนผู้รับบริการ
วิชาการตาม MOU ก าหนดจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ยุค ๔.๐” แบ่งเป็น ๒ รุ่น ได้แก ่

รุ่นที่ ๑ จัดอบรมแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 

รุ่นที่ ๒ ร่วมมือกับ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยจัดอบรมแก่กลุ่มประชาชนผู้รับบริการวิชาการตาม MOU (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 



๑๔ 
 

๕.๕ การด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

ด้วย กลุ่มบริการวิชาการ จะด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยลงพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์จากทั้ง ๙ คณะ และบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๖ การด าเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพภายใต้การด าเนินงานของ
กิจกรรม Workshop “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.” ในงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0” ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.” ในงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อวิทย์แก้จน จ านวน ๑๕ หลักสูตร 
ได้แก่ ๑. บลูเบอรี่ชีสพาย ๒. น้ าสมุนไพรและน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ๓. เคสมือถือเดคูพาจ ๔. เทียนหอมแฟนซี      
๕. น้ าสลัดเพ่ือสุขภาพ ๖. DIY กระเป๋าจากเศษผ้า ๗. การท าผ้าพันคอมัดเพ้นท์ ๘. พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ๙. จัดสวน
ในขวดแก้ว ๑๐. ต้นไม้มงคลจากหินสี ๑๑. สลัดโรล ๑๒. เครื่องประดับจากเศษผ้า ๑๓. น้ ายาล้างจานสมุนไพร 
๑๔. ยาหม่องสมุนไพร ๑๕. การตกแต่งกระเช้าของขวัญ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 
๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สยามสแควร์วัน PARK@SIAM เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๕.๕ ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
๕.๖ ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ 

๗ กันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  www.ird.rmutp.ac.th 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ฝ่ายเลขานุการ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่     
๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ศูนยเ์ทเวศร์ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
                นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

                นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล   
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


