
                            รายงานการประชุม 
               คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                      ครั้งท่ี 2/2552 

  วันพุธท่ี   21  ตุลาคม  2552 
    ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา          ประธานกรรมการ 
 2.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท)   กรรมการ 
 3.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา   (อ.พงษศักดิ์  จตุรนาคากลุ)   กรรมการ 
 4.    ผศ.วันด ี   มาตสถิตย           กรรมการ 
 5.   อาจารยพลังวชัร แพงธีระสุขมัย          กรรมการ 
 6.   นางวันด ี   ชวยประยูรวงศ          กรรมการ 
 7.  ผศ.วีนา       สงวนพงษ              กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นางสุจินดา     รังสิกรรพุม           ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
 

 1.  ผศ.อุดมวิชช   พลเยี่ยม           ติดราชการ 
 2.  ดร.ปริญญา   มากล่ิน            ติดราชการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30  น. 
 

  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอปรับระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ หวัขอท่ี 
1.1  รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริหารงานวจิัย พ.ศ. ... 
1.2  รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยกองทุนเพื่อการวจิัย พ.ศ. ... 
1.3  รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเร่ือง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน 

อุดหนุนโครงการวิจยั 
1.4  รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง  หลักเกณฑและอัตราการ   

จายเงินสมนาคุณแกผูเขียนบทความวจิัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติ พ.ศ. ... 
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บรรจุเปนระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพือ่พจิารณา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจาํ สวพ. คร้ังท่ี 1/2552 
ไดแจงวาจะนาํเขาเปนเร่ืองเพ่ือพิจารณา   จากนั้นประธานไดดําเนนิการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ   ดงัตอไปนี ้
    

เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
1.2 แนวทางการกํากับดแูลตัวช้ีวดังานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
1.3 ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจยัและพัฒนา  ประจําเดือน
กันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุม  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  คร้ังท่ี  1/2552  เม่ือวนัท่ี 18  กันยายน  2552  
 

 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการ
บริหารงานวิจยั พ.ศ. ... 
3.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
กองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. .... 
 

 
-รับทราบ 
-ประธานแจงวาในเดือนพฤศจกิายน นี ้ 
สวพ. จะเปดจาํหนวยผลิตภณัฑใน
ศูนยวิจยัตลาด เปนผลิตภณัฑภายใน 
มทร.พระนคร จากโครงการ UBI  และ
ผลิตภณัฑภายนอก มทร.พระนคร จาก
ชุมชนท่ีไดรับการถายทอดจากคลินกิ
เทคโนโลยี นอกจากน้ี สวพ. ไดสง
หนังสือเชิญชวนคณะตาง ๆ  ใหนํา
สินคาหรือผลงานภายในคณะมา
จําหนายดวย 
 

- รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 
1/2552  โดยมีแกไขรายงานการประชุม 
หนา 2 บรรทัดท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 1 
เร่ือ  เปน เร่ือง  ขอท่ี 1.2   ของมติท่ี
ประชุม บรรทัดท่ี 7  การหาแหลง
เงินทุน ตัด ห ออก  หนา 3 ขอท่ี 1.2.3  
ของมติท่ีประชุม บรรทัด 5   ตอนมีการ
เดนิทาง เปน เม่ือคร้ังเดนิทาง  ขอท่ี 
1.3.2  ของมติท่ีประชุม บรรทัด 7  PCI  
เปน  TCI  
 

-ประธานขอใหคณะกรรมการพิจารณา
รางท้ัง 4 ฉบับ และสงผลการพิจารณา 
ท่ีเลขานกุารภายในวนัท่ี 30 ตุลาคมนี ้
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
3.3  รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เร่ือง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนนุโครงการวิจัย 
3.4 รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เร่ือง   
หลักเกณฑและอัตราการ  จายเงินสมนาคุณแกผูเขียนบทความวจิัยท่ี
ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. ... 
 

3.5  แนวทางการไดมาซ่ึงเงินทุนวิจยั 
 
 
 

3.6 บทบาทของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพฒันาในการ
พัฒนางานวิจยัและบริการวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 การแตงต้ังคณะกรรมการงานวิจยัและบริการวิชาการแกสังคม   
มทร.พระนคร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.  พัฒนาบุคลากรวจิยัและศึกษาดงูาน 
2.  Research  กรุป  วจิยัเฉพาะเรื่อง 
3.  การแลกเปล่ียนเรียนรูงานวจิัย 
 

-  นางวนัด ี  ชวยประยูรวงศ  (กค.)ให
คําปรึกษาแนะนําทางดานการเบิก 
จายเงินโครงการวิจยั ทุกวันทาง 
โทรศัพท 
-  อาจารยพงษศักดิ์   จตุรนาคากุล 
รอง ผอ.สวพ. ดแูลกจิกรรมบริการ
วิชาการ  ประชาสัมพันธโครงการ 
ITEP ของสํานกังานพฒันา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ใหกบัอาจารย 9 คณะ   
 

-ประธานไดช้ีแจงเกีย่วกบัการแตงต้ัง
คณะกรรมการงานวิจยัและบริการ
วิชาการแกสังคม   ซ่ึงเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย 
โดย สวพ. พจิารณาเสนอแตงต้ัง
กรรมการดังกลาว เปน 2 ระดบั คือ 
กรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี
ท่ีเกีย่วของเปนรองประธาน   ผูชวย
อธิการบดีท่ีเกีย่วของ/คณบดี  เปน 
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    เร่ืองท่ีประชุม ท่ีประชมุ/มต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 โครงการเชิดชูเกยีรตินักวิจัย บุคลากรและหนวยงานบริหาร
งานวิจยัดีเดน 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 4.1 ขอความรวมมือในการนาํเสนอบทความลงตีพิมพใน
วารสารวิชาการและวิจยั  มทร.พระนคร 
4.2   ปกวารสารวิชาการและวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จะใชสีเทา
ซ่ึงเปนสีประจําคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
4.3  การปรับปรุงคูมือข้ันตอนการทํางาน งานวิจยัและบริการวิชาการ
แกสังคม (PM 07) 
 

กรรมการ    ผูอํานวยการ สวพ. เปน
กรรมการและเลขานกุาร  และกรรมการ
ดําเนินการประกอบดวย ผูอํานวยการ  
รองผูอํานวยการ สวพ. รองคณบดแีละ
หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ี สวพ.
และรองผูอํานวยการ สวพ. ฝายวิจยั   เปน
กรรมการและเลขานกุาร   โดยใหมีหนาท่ี
ในการพจิารณาตรวจสอบ  ให
ขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับการทาํงานวิจยั
และบริการวิชาการ รวมท้ังการพิจารณา
ขอเสนอโครงการ  การตดิตาม
ความกาวหนา  และการเผยแพร/
ประชาสัมพนัธ 
 

ประธานแจงวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
สวพ. ไดจดัทํา โครงการเชิดชูเกียรติ
นักวจิัย บุคลากรและหนวยงาน
บริหารงานวิจยัดีเดน เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจใหกับผูทํางานวิจยั  และเปนการ
กระตุนการทําวจิัยของบุคลากร 
 
- สวพ. ทําหนงัสือขอความรวมมือ
กํากับดแูลขาราชการในสังกดัตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารวชิาการและ
วิจยั มทร.พระนคร 
-  รับทราบการปรับปุรงคูมือ PM 07 
- กําหนดประชมุคณะกรรมการประจํา 
สถาบันวิจยัและพฒันา คร้ังตอไป  
วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน  2552  เวลา  
13.30 น. 

 

ปดประชุมเวลา 16. 45 น.              นางสุจนิดา   รังสิกรรพมุ                            ผศ.วนีา   สงวนพงษ 
             ผูจดรายงานการประชมุ                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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