รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 1/2553
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553
ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
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ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.พงษศักดิ์ จตุรนาคากุล)
ดร.ปริญญา
มากลิ่น
ผศ.วันดี
มาตสถิตย
อาจารยพลังวัชร แพงธีระสุขมัย
นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
นางสุจินดา
รังสิกรรพุม

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.วีนา
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และแจงการหมดวาระของคณะกรรมการประจําสาบันวิจัยและพัฒนา
ในวันที่ 10 เมษายน 2553 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยคณะกรรมการประจํา
สวนราชการ พ.ศ. 2550 ขอ 7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และกลาวขอบคุณคณะกรรมทุก
ทานที่รว มพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ สวนกรรมการในชุดตอไป
สวพ. จะทํารายชื่อเสนออธิการบดี พิจารณาแตงตั้งตอไป จากนั้นประธานไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ
ดังตอไปนี้
เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1

2

เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
1.1 ผลการตรวจประเมิน ก.พ.ร. สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป
พ.ศ. 2552 ผลการประเมินไดเทากับผลการประเมินตนเอง
1) ตัวชี้วดั ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน ได
16 อาชีพ 18 ชุมชน ไดคาคะแนน 5
2) ตัวชี้วดั ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม ไดคาคะแนน 5
3) ตัวชี้วดั ที่ 4.2.1 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไดรอยละ 13.0350 ไดคา
คะแนนที่ 3.7543
4) ตัวชี้วดั ที่ 4.2.2 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่
นํามาใชอนั กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไดรอยละ 10.7003 ไดคา
คะแนน 4.0700
5) ตัวชี้วดั ที่ 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจด
ลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไดรอยละ 14.2023
ไดคาคะแนน 1
1.3 รายงานผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร
รอบ 6 เดือน มี 24 กิจกรรม รอรับการประเมินจาก สกอ.
ประมาณเดือนธันวาคม 2552 จากการเปลี่ยนผูบริหารใหม จึง
เปลี่ยนคณะกรรมการอํานวยการใหม
1.4 การเขารวมสัมมนาการเสริมสรางผูประกอบการใหม NEC
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดอนุมัตโิ ดยหลักการให ศูนยบม
เพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ดําเนินโครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม “ธุรกิจอาหารและขนมไทย” สนับสนุน
งบประมาณ 640,000 บาท ซึ่ง ผอ.สวพ. ตองนําเสนอโครงการ
ฉบับเต็มอีกครั้งในวันที่ 3 ธันวาคม52

- รับทราบ

- รับทราบ

3

เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
2/2552 โดยมีแกไข หนาที่ 3 ขอ 3.6
พัฒนา ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
ของมติที่ประชุม บรรทัดที่ 8 จากTEP
เปน ITAP
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
- มีการอภิปรายอยางกวางขวาง ประธาน
3.1 แผนพัฒนาบุคลากรงานวิจัยและการศึกษาดูงาน
จึงขอใหคณะกรรมการนําไปพิจารณา
และใหเปนเรื่องสืบเนือ่ งในการประชุม
ครั้งตอไป
- ใหเชิญรองอธิการบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ และผูชว ยอธิการบดี
(ผศ.วัลลภ ภูผา) เขารวมประชุม
พิจารณาในเรื่องนี้ดว ย
3.2 การประชาสัมพันธงานบริการวิชาการแกสังคม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 โครงการ “สหกิจวิจัยและพัฒนา ณ สถานประกอบการ”
อาจารยพลังวัชร แพงธีระสุขมัย แจงวา สกว. สนับสนุนอาจารย
และนักศึกษาทําโครงการสหกิจวิจยั ดานการปรับปรุงกระบวนการใน
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
ชวงที่นักศึกษา ออกสหกิจของแตละภาคเรียน ซึ่ง สสท. ไดแจงวาใน
ปการศึกษา 2553 ทุกคณะตองมีสหกิจศึกษา

- ประชาสัมพันธภายใน มทร.พระนคร
- ประชาสัมพันธบุคคลภายนอก
- ใชการประชาสัมพันธตรงไปยัง
กลุมเปาหมาย เชน ศิษยเกา
สถานประกอบการที่ เปนเครือขาย
- รับทราบ
- กําหนดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจยั และพัฒนา ครัง้ ตอไป วัน
พุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น.

ปดประชุมเวลา 16.40 น.
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม

ผศ.วีนา สงวนพงษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

