คํากลาวรายงานของ ผูชวยอธิการบดีและผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในพิธีเปด โครงการการบริการวิชาการสัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กิจกรรมที่ ๑ : สัมมนา ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูรับผิดชอบโครงการ
วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
***********************************************************
กราบเรียน รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา แหงโลก
อาชีพ มีพันธกิจที่สํา คัญ เช นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่ น คือ การผลิตบัณฑิต สรา งงานวิจั ย
ทํา นุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ ม และที่สํา คัญ คือ ใหบริการวิชาการแกสังคมโดย
กํา หนดยุทธศาสตรในการใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรา งและพัฒ นาอาชีพ โดยยึดหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพีย งรวมทั้งกําหนด ๗ กลวิธี/มาตรการ เพื่อใหบรรลุเปา ประสงคในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานดังกลาว
เพื่อ เปนการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาได
กํา หนดพัน ธกิจ ๒ ใน ๗ พัน ธกิ จ เพื่อ บริ หารจั ดการงานบริ การวิช าการ คื อ ๑) กํ า หนด
แนวทาง นโยบาย และประสานงานการทํางานบริการวิชากรใหเปนไปตามนโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย และ ๒) บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานการบริการ
วิชาการ รวมทั้งการจัดโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบัน คือ กลุมบริการวิชาการ
ประกอบดวย งานประสานงานบริการวิชาการ งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ และงานคลินิก
เทคโนโลยี เพื่อ ทํางานรว มกับฝา ยวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัยของแตละ
คณะ โครงการนี้ จึงจัดทําขึ้นเพื่อตอบรับกลวิธี / มาตรการ และใหสอดคลองกับพันธกิจของ
สถาบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ชี้แจงแนวทาง นโยบาย เปาหมายการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการ ของ มทร.พระนคร ๒) เพื่อทําความเขาใจ การจัดทําขอเสนอโครงการบริการ
วิช าการและการเบิ กจา ยงบประมาณ ๓) เพื่อ ให ผูบริห าร ผูป ฏิบั ติงาน และผูรับผิ ดชอบ
โครงการบริก ารวิ ช าการ ได มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แนวทางการบริก ารวิ ช าการกั บ
หนวยงานที่เปนตนแบบที่ดี ๔) เพื่อใหงานบริการวิชาการ มทร.พระนคร บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ผูเขารว มในโครงการในวันนี้ประกอบดว ย ผูบริหารงานบริการวิชาการ ผูปฏิบัติงาน
และผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ จากหนวยงานระดับคณะ จํานวน ๕๐ คน เขารวม
กิจกรรม ชี้แจงการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําป 2556 เสวนาเรื่องการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น และการจัดทํา และเบิกจายงบประมาณโครงการบริการ
วิชาการ
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันของกราบเรียนเชิญ ทา นรองอธิการบดีดานวิจัยและ
บริ ก ารวิ ช าการ กลา วเปด โครงการในวั น นี้ และให โ อวาทอั น เปน ประโยชนแ ก ผู เขา ร ว ม
โครงการ ตอไป

กราบเรียนเชิญคะ

คํากลาวเปดของ รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานในพิธีเปด โครงการบริการวิชาการสัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กิจกรรมที่ ๑ : สัมมนา ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูรับผิดชอบโครงการ
วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี

***********************************************************
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทานวิทยากร อาจารย และบุคลากร ทุกทาน
ดิฉันมีความยินดีและเปนเกียรติที่ไดรับเชิญเปนประธานในพิธีเปดโครงการ การบริการ
วิชาการสัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนา ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
และผูรับผิดชอบโครงการ ในวันนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรา เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา แหงโลก
อาชีพ การบริ ห ารจั ดการทุ กบทบาทจึง มุ งเน นในเรื่ อ งของการเขา สูโ ลกอาชีพ เริ่ มตั้งแต
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การทําวิจัยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมทั้งการบริการวิชาการ
เพื่อสรางรายไดสูมหาวิทยาลัย ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนผูนํานโยบายของมหาวิทยาลัยถายทอดสูการปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน
ทั้ง ๙ คณะ พัฒนาบทบาทการใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหมแก
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคอุตสาหกรรม และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถดํา เนินการและประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับของหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและตา งประเทศ การดํา เนินโครงการในวันนี้ จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่
ชว ยใหการดํา เนินงานและการบริหารงบประมาณงานบริก ารวิช าการของหนว ยงานระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะเปนไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กิจ กรรมสํ า คัญ ในวัน นี้ จะเปน การชี้ แ จง การดํ า เนิ น งานโครงการบริ การวิ ชาการ
ประจํ า ป ๒๕๕๖ รวมทั้ง เรื่ อ งอื่น ๆที่ ผูอํ า นวยการสถาบัน วิจั ยและพัฒ นาไดรายงานแล ว
จึงหวังเปนอยางยิ่งวา กิจกรรมในวันนี้จะทําใหผูบริหารงานบริการวิชาการ ผูปฏิบัติงาน และ

ผูรับ ผิด ชอบโครงการ มี ความรู ความเขา ใจ ในการปฏิบัติง านบริ การวิ ชาการที่ ชัด เจน
ตอบสนองตามตัว ชี้วัดดา นบริการวิชาการทุกเกณฑและ ถือเปนเรื่องที่ดีที่ชวยปรับปรุงและ
พัฒนางานบริการวิชาการ สงผลใหเกิดความรัก ความสามัคคี มีการทํา งานเปนทีม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ดิ ฉั น ขอขอบคุ ณคณะกรรมการผู มี ส วนเกี่ ยวข อง ได แก วิ ทยากร อาจารย สั ม ภาษณ
สุ ว รรณคี รี จากคณะอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและออกแบบแฟชั่ น คุ ณวั นดี ช วยประยู รวงศ
ผูอํา นวยการกองคลัง และคุณจุฬาภรณ ตันติประสงค ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
รวมทั้งเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนรวมในการดําเนินโครงการฯ
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการสัมมนาโครงการบริการวิชาการสัญ จร
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิ จ กรรมที่ ๑ สั ม มนา ผู บ ริ ห าร ผู ป ฏิ บั ติ ง าน และ
ผูรับผิดชอบโครงการ ขอใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวทุกประการ
สวัสดี

