รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
------------------------------ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ฤกษ์ชัย
2. ดร.ภทรพร
3. รศ.ดร.วิกร
4. รศ.ดร.พัชรี
5. ดร.อนันต์
6. นางสาวเตือนใจ

ฟูประทีปศิริ
ยุทธาภรณ์พินิจ
ตัณฑวุฑโฒ
ชยากรโศภิต
พงศ์ธรกุลพานิช
สลับศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนิราวัลย์
2. นางสาววิลาวัลย์
3. นางสาววรรณษา
4. นางสาวปุญณชา
5. นางสาวประกาย
6. นางสาวสุวรรณา
7. นางสาวลัคนามณี
8. นางสาววีรยา

ศรีทอง
ฤทธิ์เรืองโรจน์
บาลโสง
สุริยะสาร
ขวัญหลาย
ปัดทาบาล
บังเกิดสุข
แจ่มสวัสดิ์

(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
(ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
(รองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายบริหาร)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการกล่าว เพื่อให้การดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 41
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 5 แห่ง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คณะกรรมการประจําส่วนราชการ พ.ศ. 2556 จึงยกเลิก
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก ที่ 523/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ
ที่ 1268/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประธานกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์วิกร ตัณฑวุฑโฒ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์พัชรี ชยากรโศภิต
กรรมการ
5. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเตือนใจ สลับศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 14 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม
3.1 แนวทางการจัดเก็บรายได้ของวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
วาระที่ 3.1.3 แนวทางการจัดเก็บรายได้ของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มติที่ประชุม
เห็นชอบ การจัดเก็บรายได้ของวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบสถาบันวิจัยและ
พัฒนาดําเนินการ ดังนี้ 1 ศึกษารูปแบบการจ่ายค่าธรรมเนียมของสมาชิก และการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบวารสารออนไลน์
อิเลคทรอนิกส์ 2. จัดทํา Model การจัดเก็บรายได้ของวารสารมานําเสนอ โดยเริ่มจากวารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก่อน ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 3. กําหนดค่าธรรมเนียมการส่ง
บทความ จํานวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท นั้น
รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นําเสนอ Model ในลักษณการดําเนินการแบบเลี้ยงตนเอง
ได้ เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพของวารสาร เช่น การหาสปอนเซอร์สนับสนุนการตีพิมพ์ การเก็บเงินค่าสมาชิก และการ
เก็บค่าตีพิมพ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ Model ในลักษณะการดําเนินการแบบเลี้ยงตนเองได้ และมอบผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาศึกษารายละเอียด เช่น รูปแบบการจ่ายเงินค่าสมาชิก การเก็บค่าตีพิมพ์ การหาสปอนเซอร์
สนับสนุนการตีพิมพ์ และระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง นําเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป
วาระที่ 3.2 รายงานผลการติดตามงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินที่ค้างส่งปีงบประมาณ 2551 – 2558
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ วาระที่ 3.2 รายงานผลการติดตามงานวิจัย
งบประมาณแผ่นดินที่ค้างส่งปีงบประมาณ 2551 – 2558 จํานวน 70 เรื่อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ มอบสถาบันวิจัย
และพัฒนาทําหนังสือเชิญนักวิจัยที่ติดค้างส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2559 มาร่วม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน นั้น
บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการทําหนังสือเชิญประชุมคณบดีและนักวิจัย ที่ติดค้างส่งเล่มรายงานวิจัย
ฉบั บสมบู รณ์ ระหว่ างปี งบประมาณ 2551-2559 จํ านวน 70 เรื่ อง เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในวั นศุ กร์ ที่ 26 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ (สํานักงานอธิการบดี) โดยมีรักษาราชแทนอธิการบดีเป็นประธาน
ในการประชุม
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1
2
3

ข้อมูลสรุปผลงานวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จํานวนโครงที่ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2562
หน่วยงาน
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2
2
4
1
คณะเทคโนโลยีสงั คม
1
1
3
3
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1
1
1
5
15

4

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

ที่

รวม
9
8
23

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

1
-

-

-

-

-

-

-

1
1

2
1

6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

-

-

-

-

-

1

-

2

4

7

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

8
9
10
11

คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

1

1

1

0

2
4

2

7
11

8
1
1
20

2
1
1
30

19
2
1
0
1
70

มติที่ประชุม เห็นชอบ การทําหนังสือเชิญประชุมคณบดีและนักวิจัยที่ติดค้างเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2559 จํานวน 70 เรื่อง เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อปรึกษาหารือในการ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปีให้ทําหนังสือติดตามทวงถาม เกี่ยวกับสถานะการดําเนินโครงการวิจัย เช่น
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
2. สรุปรายชื่อนักวิจัยที่ติดค้างการเบิกจ่ายเงินวิจัยและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนออธิการบดี และ
กองบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย รายงานปีละ 1 ครั้ง (สิ้นปีงบประมาณ)
วาระที่ 3.3 รายงานความคืบหน้าการศึกษาข้อมูลการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ วาระที่ 3.6 รายงานความคืบหน้าการศึกษา
ข้อมูลการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานความคืบหน้าการศึกษาข้อมูลการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และให้เร่งดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบ
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) กล่าว จากการเข้าเยื่ยมชมและศึกษา
กระบวนการจัดตั้งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แนวทางสําหรับประยุกต์ใช้ในการเตรียมความ
พร้อมในการจัดตั้งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
มีคุณสมบัติ เพื่อจัดทํา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มีข้อกําหนดเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการ เป็ นไปได้ หรือไม่ว่าให้แต่งตั้งอนุกรรมการในการ
ดําเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการฯ ก่อน
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มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น งานการจั ด ตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และให้นําเข้าที่ประชุมในครั้ง
ถัดไป
3.4 พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยเพื่อ
ขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2562
สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 เรื่อง พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2562 อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีมติมอบรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่าย
บริหารดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโดยยึดตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 บัดนี้ได้ดําเนินการปรับตาม
ประกาศข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยหลักการ โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ปรับชื่อ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2562 เป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2562”
2. ในย่อหน้าแรกให้อ้างถึง มติการประชุมฯ และมาตราแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548
3. ในข้อ 4 เกณฑ์การพิจารณา ย่อหน้าแรก ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยย้อนหลัง 5 ปี
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ปรับแก้ไขเป็น “ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยย้อนหลัง 3 ปี
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561” และให้ปรับระดับคะแนนจาก ระดับดี (60-71) เป็น ระดับดี (61-70)
4. คณะกรรมการให้ ข้ อสั ง เกต การตั้ งชื่ อรางวั ล ให้ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ เช่ น รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เด่ น
เพชรพะยอม เป็นต้น
3.5 รายงานการกําหนดแผนงานดําเนินโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2562
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้แบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 โครงการติดตามประเมินประโยชน์และผลกระทบการดําเนินงานบริการวิชาการ จํานวน
งบประมาณ 86,200 บาท (แปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
- ส่ ว นที่ 2 โครงการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ตอบสนองคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน งบประมาณ
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จัดสรรงบประมาณให้ 4 วิทยาเขต วิทยาเขตละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) เพื่อกําหนดชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตละ 1 ชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 14 มีนาคม 2562 วาระที่ 5.1 การกําหนดแผนงานการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ประจําปี งบประมาณ 2562 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ (เกณฑ์ใหม่)
มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณให้ 4 วิทยาเขต วิทยาเขตละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
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บาทถ้วน) เพื่อกําหนดชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตละ 1 ชุมชน โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพใหม่ ตรงตามตัวบ่งชี้ที่ 3.4 จํานวนชุมชนเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และ
ยั่งยืน (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับมหาวิทยาลัย) ดังนี้
1. ดําเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน โดยทุกคณะในวิทยาเขตต้องมีส่วนร่วมอย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของอาจารย์แต่ละคณะ
2. แต่ ล ะวิ ท ยาเขตประชุ ม กํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และกํ า หนดชุ ม ชน/องค์ ก รเป้ า หมาย
หรือพื้นที่ดําเนินงานของแต่ละวิทยาเขต จัดทําโครงการบริการวิชาการ โดยเขียนให้เห็นถึงแผนการดําเนินงาน ระยะ
3 ปี ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมจัดทําแผนบริการวิชาการภาพมหาวิทยาลัยและเสนอขออนุมัติดําเนินงาน
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562
3. มอบสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจั ด ทํ า แบบฟอร์ ม โครงการที่ ส ามารถระบุ แ ผนการดํ า เนิ น งาน
ระยะ 3 ปีต่อเนื่องส่งคณะจัดทําข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562
4. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในเขต
พื้นที่บางพระ ร่วมประชุมกําหนดชุมชน/องค์กรเป้าหมาย และกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับนโยบายจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการจัดการประชุมพิจารณากําหนดแผนงาน
ดําเนินโครงการบริการวิชาการของเขตพื้นที่บางพระ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่บางพระเข้าร่วมประชุมกําหนดพื้นที่ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ของ
คณะในพื้ น ที่ บ างพระ และกํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณามอบคณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะในเขตพื้นที่บางพระ ในการดําเนินงานตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูล และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบสารตกค้าง วิเคราะห์สารเคมี วิเคราะห์ความต้องการและ
ผลกระทบ วิเคราะห์รายได้ของกลุ่ม รวมถึงการแปรรูปกล้วยไม้เพื่อการส่งออก เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2562 ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ศรีราชา เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งมี
สวนกล้วยไม้กว่า 20 สวน ในอําเภอศรีราชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และจัดทําแผนดําเนินงานระยะ
3 ปีต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทําการนัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่พร้อมด้วย
คณะในเขตพื้นที่บางพระ โดยมี สวพ. เป็นหน่วยงานในการขออนุมัติใช้ยานพาหนะอํานวยความสะดวกให้แก่คณะ
จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณงบประมาณ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้ 4 วิทยาเขต วิทยาเขตละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้มีการกําหนดชุมชน
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตละ 1 ชุมชน ดังนี้
- เขตพื้นที่บางพระ กําหนดชุมชนเป้าหมายหลักเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา ต.บึง อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
- เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กําหนดชุมชนเป้าหมายเป็นชุมชนตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
- เขตพื้นที่อุเทนถวาย กําหนดชุมชนเป้าหมายเป็นชุมชนหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
- วิทยาเขตจันทบุรี อยู่ระหว่างการหารือเพื่อกําหนดชุมชน
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการพิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (Concept Proposal) และสรุปผลกลั่นกรอง
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เสนอคําของบประมาณแผนบูรการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นั้น
บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งผลการพิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
รอบ (Concept Proposal) และสรุปผลกลั่นกรองแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระ จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบ
สรุปผลกลั่นกรอง (ดาว) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวง/หน่วยงาน/เป้าหมาย/แนวทาง/กลุ่มเรื่อง/กลุม่ เรื่องย่อย/แผนบูรณาการ
(10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1.2 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย
1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
1.2 อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (High value
added food and functional ingredient)
2075 : การคัดเลือกเห็ดแครงสายพันธุ์ที่มีเบต้ากลูแคนสูงสู่การพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
2529 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวก่ําบางพระเพื่อการแปรรูปอาหารสุขภาพและเวชส้าอางสู่
ตลาดเออีซี
2587 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์จากนมแพะ ของศูนย์เรียนรู้บ้านสามพอ ตําบลเขา
หินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. การบริการมูลค่าสูง
4.2 การท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(Community-based Tourism and Creative Products)
2524 : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนดิจิทัลประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสําคัญ ตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ และการจัดการความรู้
1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
1.6 ลดความเหลือ่ มล้ํา
2360 : การออกแบบชุดครัวเสริมสําหรับผู้สูงวัยในศตวรรษที่ ๒๑
2. คนไทยในศตวรรษที่ 21
2.3 เกษตรกร 4.0
2294 : การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเตาร่วมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแบบเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
2745 : การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในการปลูกพืชผักและไม้ผลส้าหรับเกษตรกร 4.0
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แนวทางที่ 3.1 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)
3.6 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
4620 : การพิจารณาการลงทุนโดยตรงต่างประเทศกลุ่ม CLMV เพื่อความย่งั ยืนส้าหรับ SMEs
รวม 8 แผน

งบเสนอขอ
สรุปผล
ดาว
(บาท)
19,243,540.00
16,589,000.00
16,589,000.00
9,969,000.00
9,969,000.00
150,000.00
3,219,000.00

5
5

6,600,000.00

5

6,620,000.00
6,620,000.00
6,620,000.00

4

2,318,000.00
2,318,000.00
220,000.00
220,000.00
220,000.00
2,098,000.00
2,098,000.00
1,278,000.00
820,000.00
336,540.00
336,540.00
336,540.00
336,540.00
336,540.00
19,243,540.00

4

4
5

5
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มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการพิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (Concept Proposal) และ
สรุปผลกลั่นกรองแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
4.2 รายงานผลการดํ า เนิ น งานการจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยภายนอก
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณา
การเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยภายนอก เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา
ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช อดีตหัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย กองมาตรฐานการ
วิจัย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส
จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ให้แก่นักวิจัยราชมงคล
ตะวันออก ในด้านกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในการจัดโครงการ
นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) สร้างความเข้าใจและได้แนวทางการจัดทําโครงการวิจัยแบบบูรณาการ และ (2) ให้นักวิจัยลง
มือปฏิบัติการเขียนแผนบูรณาการการวิจัยสําหรับของบประมาณวิจัย (ปกติ) และทุนวิจัยภายนอกได้มีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการจํานวนทั้งสิ้น 62 คน โดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการเขียนร่างโครงการวิจัยแบบบูรณาการ และนําเสนอใน
ห้องประชุมและได้รับคําแนะนําจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน
จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยภายนอก เมื่อวันที่ 18 -19 มีนาคม 2562
จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ข้างต้น ทําให้ได้ ร่าง แผนบูรณาการวิจัย จํานวน 7 แผน ดังนี้
แผนบูรณาการวิจัยที่ 1. บ้านอัฉริยะเพื่อรองรับผู้สูงอายุศตวรรษที่ 21 โดยผู้อํานวยการแผนคือ อาจารย์
สมชาย สุพิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์
แผนบูรณาการวิจัยที่ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการแบบดิจิทัลในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยผู้อํานวยการแผนคือ อาจารย์จิตสุภา สาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์
แผนบูรณาการวิจัยที่ 3. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้าน
น้ําเชี่ยว จังหวัดตราด โดยผู้อํานวยการแผนคือ อาจารย์จันทนี กองสุข คณะเทคโนโลยีสังคม
แผนบูรณาการวิจัยที่ 4. การท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวชุมชนคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยผู้อํานวยการแผนคือ อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์ คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนบูรณาการวิจัยที่ 5. การส่งเสริมการปลูกสาคู เข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยผู้อํานวยการแผนคือ ผศ.
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
แผนบูรณาการวิจัยที่ 6. การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากต้นจากในชุมชนพื้นที่ป่าชายเลน โดยผู้อํานวยการ
แผนคือ อาจารย์วชิราภรณ์ เรือนแป้น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
แผนบูรณาการวิจัยที่ 7. การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนเมืองเก่าอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โดยผู้อํานวยการแผนคือ อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามหนังสือคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ส่วนงานเสนอชื่อได้ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ
จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเสนอรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
5.2 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ าที่ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่เคยทําการวิจัยหรือไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ร่างกําหนดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ
โดยแบ่งวันฝึกอบรมเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และได้กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ดังนี้
1) ต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสายวิ ช าการหรื อ สายสนั บ สนุ น สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเท่านั้น
2) ต้องไม่ เ คยเป็ นหั วหน้าโครงการวิจัยใดใดมาก่อน ยกเว้ น งานวิจัยที่ได้ มาจากการศึ กษาเพื่ อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ
3) ต้องเป็นผู้ที่สนใจทํางานวิจัย
ทั้งนี้ ขอหารือการกําหนดทิศทางงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้ได้ร่างคําเสนอของบประมาณวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยหลักการ
และมอบรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ ายบริหาร
ปรับโครงการเป็น 3 โครงการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (สําหรับพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ) 2. โครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
(สําหรับพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน) 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อก้าวสู่นักวิจัยระดับกลาง (สําหรับนักวิจัยที่
ได้รับงบประมาณวิจัยเงินรายได้เพื่อเสนอของบประมาณวิจัยเงินแผ่นดิน) ทั้งนี้หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ให้เสนอของบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 งบประมาณวิจัยเงินรายได้ (แบบปกติมหาวิทยาลัยสนับสนุน 100%)
ส่วนที่ 2 งบประมาณวิจัยเงินรายได้ (สนับสนุนโครงการวิจัยแบบ Matching Fund โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณ 50% และ คณะสนับสนุนงบประมาณ 50%)

9
55.3 รายงานแและติดตามความเสี่ยงสถาาบันวิจัยและะพัฒนา
รบริหารความมเสี่ยงฯ ได้กําหนดความเสียงสถาบั
ค
คณะกรรมกา
ย่
นวิจัยและพัฒนา จจํานวน 3 ลําดับ และขอ
รายงานคณะะกรรมการประจํา ดังนี้

10
มมติที่ประชุม เห็
เ นชอบ รายยงานความเสี่ยงของสถาบั
ย
นวิ
น จัยและพัฒนา
น ประจําปีงงบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 แลละ
ให้นําความเสีสี่ยงที่เหลือไปปใช้ในปีถัดไป
55.4 ปฏิทินกาารประชุมคณ
ณะกรรมการประจําสถาบันวิ
น จัยและพัฒนา
ฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฝ่ฝายเลขานุการได้จัดทําปฏิทินการประชุชุมคณะกรรมกการประจําสถถาบันวิจัยและะพัฒนา ประจจําปีงบประมาาณ
พ.ศ. 2562 เพื
เ ่อให้การดําเนิ
เ นงาน เป็นไปอย่
ไ างมีประสิสิทธิภาพและปประสิทธิผล จึงนําเสนอคณ
ณะกรรมการปรระจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพืพื่อพิจารณา
ปฏิทินการจััดประชุมคณะกรรมการปรระจําสถาบันวิจิ ัยและพัฒนนา
า งบประมาณ
ณ ๒๕๖๒
ประจําปี
ครัรั้งที่
วันที่จัดประชุม
ครั้งที่ 1/62
1
วันพุ
น ธ ที่ 200 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2/62
2
วันพุ
น ธ ที่ 277 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 3/62
3
วันพุ
น ธ ที่ 244 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 4/62
4
วันพุ
น ธ ที่ 222 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 5/62
5
วันพุ
น ธ ที่ 199 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 6/62
6
วันพุ
น ธ ที่ 244 เดือน กรกฏาคม
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 7/62
7
วันพุ
น ธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 8/62
8
วันพุ
น ธ ที่ 188 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 9/62
9
วันพุ
น ธ ที่ 166 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 10/62
1
วันพุ
น ธ ที่ 200 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 11/62
1
วันพุ
น ธ ที่ 188 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2562
หมาายเหตุ : คณะะกรรมการปรระจําสถาบันวิจัยและพัฒนาา อาจมีการเปปลี่ยนแปลงกําาหนดการประะชุม
ในกกรณีที่ประธานนคณะกรรมการ และกรรมการติดภารกิจ
ม ที่ประชุม เห็นชอบ ปฏิทินการประชุชมคณะกรรมกการประจําสถถาบันวิจัยและะพัฒนา ประจจําปีงบประมาาณ
มติ
พ.ศ. 2562
น
ระเบียบวารระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6 นัดประชุชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 24 เมษายน
6.1
เ
2562
มติที่ประชุม เห็นชอบบ
ปิดประชุม เววลา. 12.20 น

(นางสาวเตือนใจ สลับศรี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดทํ
ดั ารายงานกาารประชุม

(ดร.อนันต์ พพงศ์ธรกุลพานินิช)
กรรมการแและเลขานุการร
ผู้ตรวจรายงงานการประชุชุม

