รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 2/2552
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552
ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.พงษศักดิ์ จตุรนาคากุล)
ผศ.วันดี
มาตสถิตย
อาจารยพลังวัชร แพงธีระสุขมัย
นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
ผศ.วีนา
สงวนพงษ
นางสุจินดา
รังสิกรรพุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.อุดมวิชช
2. ดร.ปริญญา

พลเยี่ยม
มากลิ่น

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และขอปรับระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ หัวขอที่
1.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ...
1.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ...
1.3 รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
อุดหนุนโครงการวิจยั
1.4 รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินสมนาคุณแกผูเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติ พ.ศ. ...

2

บรรจุเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ พิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. ครั้งที่ 1/2552
ไดแจงวาจะนําเขาเปนเรื่องเพื่อพิจารณา จากนั้นประธานไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
เรื่องทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
1.2 แนวทางการกํากับดูแลตัวชี้วดั งานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
1.3 ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา ประจําเดือน
กันยายน 2552

ที่ประชุม/มติ
-รับทราบ
-ประธานแจงวาในเดือนพฤศจิกายน นี้
สวพ. จะเปดจําหนวยผลิตภัณฑใน
ศูนยวิจยั ตลาด เปนผลิตภัณฑภายใน
มทร.พระนคร จากโครงการ UBI และ
ผลิตภัณฑภายนอก มทร.พระนคร จาก
ชุมชนทีไ่ ดรับการถายทอดจากคลินกิ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ สวพ. ไดสง
หนังสือเชิญชวนคณะตาง ๆ ใหนํา
สินคาหรือผลงานภายในคณะมา
จําหนายดวย

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ 1/2552 โดยมีแกไขรายงานการประชุม
หนา 2 บรรทัดที่ 1 ระเบียบวาระที่ 1
พัฒนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552
เรื่อ เปน เรื่อง ขอที่ 1.2 ของมติที่
ประชุม บรรทัดที่ 7 การหาแหลง
เงินทุน ตัด ห ออก หนา 3 ขอที่ 1.2.3
ของมติทปี่ ระชุม บรรทัด 5 ตอนมีการ
เดินทาง เปน เมื่อครัง้ เดินทาง ขอที่
1.3.2 ของมติทปี่ ระชุม บรรทัด 7 PCI
เปน TCI
-ประธานขอใหคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการ รางทั้ง 4 ฉบับ และสงผลการพิจารณา
ที่เลขานุการภายในวันที่ 30 ตุลาคมนี้
บริหารงานวิจยั พ.ศ. ...
3.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
กองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ....
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เรื่องทีป่ ระชุม
3.3 รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
3.4 รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราการ จายเงินสมนาคุณแกผูเขียนบทความวิจัยที่
ไดรับการตีพมิ พในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. ...

ที่ประชุม/มติ

3.5 แนวทางการไดมาซึ่งเงินทุนวิจยั

1. พัฒนาบุคลากรวิจยั และศึกษาดูงาน
2. Research กรุป วิจยั เฉพาะเรื่อง
3. การแลกเปลีย่ นเรียนรูง านวิจัย

3.6 บทบาทของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาในการ
พัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ

- นางวันดี ชวยประยูรวงศ (กค.)ให
คําปรึกษาแนะนําทางดานการเบิก
จายเงินโครงการวิจยั ทุกวันทาง
โทรศัพท
- อาจารยพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล
รอง ผอ.สวพ. ดูแลกิจกรรมบริการ
วิชาการ ประชาสัมพันธโครงการ
ITEP ของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ใหกบั อาจารย 9 คณะ

3.7 การแตงตั้งคณะกรรมการงานวิจยั และบริการวิชาการแกสังคม
มทร.พระนคร

-ประธานไดชแี้ จงเกีย่ วกับการแตงตัง้
คณะกรรมการงานวิจยั และบริการ
วิชาการแกสังคม ซึ่งเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
โดย สวพ. พิจารณาเสนอแตงตัง้
กรรมการดังกลาว เปน 2 ระดับ คือ
กรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี
ที่เกีย่ วของเปนรองประธาน ผูชวย
อธิการบดีที่เกีย่ วของ/คณบดี เปน
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เรื่องที่ประชุม

3.8 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย บุคลากรและหนวยงานบริหาร
งานวิจยั ดีเดน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ขอความรวมมือในการนําเสนอบทความลงตีพิมพใน
วารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร
4.2 ปกวารสารวิชาการและวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะใชสีเทา
ซึ่งเปนสีประจําคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4.3 การปรับปรุงคูมือขั้นตอนการทํางาน งานวิจยั และบริการวิชาการ
แกสังคม (PM 07)

ปดประชุมเวลา 16. 45 น.

นางสุจนิ ดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม

ที่ประชุม/มติ
กรรมการ ผูอาํ นวยการ สวพ. เปน
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการ
ดําเนินการประกอบดวย ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ สวพ. รองคณบดีและ
หัวหนางานทีเ่ กี่ยวของ เจาหนาที่ สวพ.
และรองผูอํานวยการ สวพ. ฝายวิจยั เปน
กรรมการและเลขานุการ โดยใหมหี นาที่
ในการพิจารณาตรวจสอบ ให
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการทํางานวิจยั
และบริการวิชาการ รวมทั้งการพิจารณา
ขอเสนอโครงการ การติดตาม
ความกาวหนา และการเผยแพร/
ประชาสัมพันธ
ประธานแจงวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สวพ. ไดจดั ทํา โครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย บุคลากรและหนวยงาน
บริหารงานวิจยั ดีเดน เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจใหกับผูทํางานวิจยั และเปนการ
กระตุน การทําวิจัยของบุคลากร
- สวพ. ทําหนังสือขอความรวมมือ
กํากับดูแลขาราชการในสังกัดตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการและ
วิจยั มทร.พระนคร
- รับทราบการปรับปุรงคูมือ PM 07
- กําหนดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจยั และพัฒนา ครั้งตอไป
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา
13.30 น.
ผศ.วีนา สงวนพงษ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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