
                            รายงานการประชุม 
               คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                      ครั้งท่ี 1/2553 

  วันพฤหัสบดีท่ี  25  มีนาคม  2553 
    ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

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

ผูมาประชุม 
 

 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา          ประธานกรรมการ 
 2.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท)   กรรมการ 
 3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช   พลเยี่ยม)   กรรมการ 
 4.   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา   (อ.พงษศักดิ์  จตุรนาคากลุ)   กรรมการ 
 5.    ดร.ปริญญา   มากล่ิน            กรรมการ 
 6.   ผศ.วันด ี   มาตสถิตย           กรรมการ     
 7.   อาจารยพลังวชัร แพงธีระสุขมัย          กรรมการ 
 8.   นางวันด ี   ชวยประยูรวงศ          กรรมการ     
 9.  นางสุจินดา     รังสิกรรพุม           ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
 1.  ผศ.วีนา       สงวนพงษ           ติดราชการ 
 

 เร่ิมประชุมเวลา 13.30  น. 
 

   ประธานกลาวเปดประชุม  และแจงการหมดวาระของคณะกรรมการประจาํสาบันวจิัยและพัฒนา 
ในวนัท่ี 10  เมษายน 2553 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยคณะกรรมการประจํา
สวนราชการ พ.ศ. 2550 ขอ 7 กรรมการมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสองป   และกลาวขอบคุณคณะกรรมทุก
ทานท่ีรวมพฒันางานวิจยัและบริการวิชาการ   ใหขอคิดเหน็  และขอเสนอแนะ   สวนกรรมการในชุดตอไป 
สวพ.  จะทํารายช่ือเสนออธิการบดี  พิจารณาแตงต้ังตอไป  จากนั้นประธานไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ   
ดังตอไปนี ้    

เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1   
 
 

 
-  รับทราบ 
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เร่ืองท่ีประชมุ ท่ีประชมุ/มต ิ
1.1 ผลการตรวจประเมิน ก.พ.ร. สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป 

พ.ศ. 2552  ผลการประเมินไดเทากับผลการประเมินตนเอง 
1) ตัวช้ีวดัท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวทิยาศาสตรและ 
       เทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน  ได       
      16   อาชีพ 18 ชุมชน ไดคาคะแนน 5 
2) ตัวช้ีวดัท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการ 

วิชาการและวชิาชีพแกสังคม ไดคาคะแนน 5 
3) ตัวช้ีวดัท่ี 4.2.1 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคท่ี 
       ตีพิมพ เผยแพรในระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย 
       ประจําและ/หรือนกัวจิัยประจํา ไดรอยละ 13.0350 ไดคา 
       คะแนนท่ี 3.7543 
4) ตัวช้ีวดัท่ี 4.2.2  รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ี 
       นํามาใชอันกอใหเกดิประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย 
       ประจําและ/หรือนกัวจิัยประจํา  ไดรอยละ 10.7003  ไดคา 
       คะแนน 4.0700 
5) ตัวช้ีวดัท่ี 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจด 
       ลิขสิทธ์ิและไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได ตอ 
       อาจารยประจําและ/หรือนักวจิัยประจาํ  ไดรอยละ 14.2023 
      ไดคาคะแนน 1 
 

1.3  รายงานผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร  
        รอบ 6 เดือน มี 24 กิจกรรม  รอรับการประเมินจาก สกอ. 
        ประมาณเดือนธันวาคม 2552 จากการเปล่ียนผูบริหารใหม จึง 
        เปล่ียนคณะกรรมการอํานวยการใหม  
 
1.4   การเขารวมสัมมนาการเสริมสรางผูประกอบการใหม NEC  
        กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดอนุมัติโดยหลักการให ศูนยบม 
        เพาะธุรกจิ มทร.พระนคร ดําเนินโครงการเสริมสราง 
       ผูประกอบการใหม “ธุรกิจอาหารและขนมไทย” สนับสนุน 
      งบประมาณ 640,000 บาท  ซ่ึง ผอ.สวพ.  ตองนําเสนอโครงการ 
      ฉบับเต็มอีกคร้ังในวนัท่ี 3 ธันวาคม52  
 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 

-  รับทราบ 
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 เร่ืองท่ีประชุม ท่ีประชมุ/มต ิ

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุม  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  คร้ังท่ี  2/2552  เม่ือวนัท่ี  21  ตุลาคม  2552  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
3.1  แผนพัฒนาบุคลากรงานวิจัยและการศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  การประชาสัมพันธงานบริการวิชาการแกสังคม 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน ๆ 
4.1 โครงการ “สหกิจวจิัยและพัฒนา ณ สถานประกอบการ” 
 อาจารยพลังวชัร    แพงธีระสุขมัย แจงวา สกว. สนับสนนุอาจารย
และนักศึกษาทําโครงการสหกิจวิจยัดานการปรับปรุงกระบวนการใน
โรงงานอุตสหกรรม จํานวน 4 รุน เปนเวลา 2 ป งบประมาณรุนละ  
50 ลานบาท สําหรับ 9 มทร. โครงการละ 100,000 บาท เปนโครงการ
ของนักศึกษา มทร.ละ 4 – 6 โครงการ ดําเนินการโครงการละ 4 เดือน 
ชวงท่ีนักศึกษา ออกสหกิจของแตละภาคเรียน  ซ่ึง สสท. ไดแจงวาใน
ปการศึกษา  2553  ทุกคณะตองมีสหกิจศึกษา 
 

 
- รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 
2/2552 โดยมีแกไข หนาท่ี 3 ขอ 3.6
ของมติท่ีประชุม บรรทัดท่ี 8 จากTEP  
เปน ITAP 

 

-  มีการอภปิรายอยางกวางขวาง ประธาน
จึงขอใหคณะกรรมการนําไปพิจารณา 
และใหเปนเร่ืองสืบเนือ่งในการประชุม
คร้ังตอไป 
-  ใหเชิญรองอธิการบดีดานวจิัยและ
บริการวิชาการ  และผูชวยอธิการบด ี
(ผศ.วัลลภ  ภูผา)  เขารวมประชุม
พิจารณาในเร่ืองนี้ดวย 
 

- ประชาสัมพนัธภายใน มทร.พระนคร 
- ประชาสัมพนัธบุคคลภายนอก 
- ใชการประชาสัมพันธตรงไปยัง
กลุมเปาหมาย เชน ศิษยเกา   
สถานประกอบการท่ี เปนเครือขาย 
 
-  รับทราบ 
-  กําหนดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจยัและพฒันา  คร้ังตอไป วนั
พุธท่ี 23 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น. 

 

ปดประชุมเวลา 16.40 น.         
          นางสุจินดา    รังสิกรรพุม   ผศ.วีนา       สงวนพงษ 
          ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 


