รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุน่ ใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชัน้ 5 สํานักงานอธิการบดี
-----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผศ.เฟื่องฟ้า
2. ผศ.จุฑามาศ
3. ผศ.อุดมเดชา
4. นางสาวอัมภาภรณ์
5. ดร.วรลักษณ์
6. นางภัคประวีร์
7. ผศ.ดร.มาเรียม
8. นางพิชญา
9. นายทง
10. นางระวิวรรณ
11. ดร.กาญจนา

เมฆเกรียงไกร
พีรพัชระ
พลเยี่ยม
พีรวณิชกุล
ปัญญาธิติพงศ์
กลิ่นมาลัย
นะมิ
พุกผาสุข
ลานธารทอง
ธรณี
ลือพงษ์

12. นายทินวงษ์

รักอิสสระกุล

13. นางสาวอินท์ธีมา
14. นางกัญญาณัฐ
15. นางสาวเจนจิรา
16. นางสาวพัชรนันท์
17. นางสาวจุฑามาศ

หิรัญอัครวงศ์
พ่วงแสง
บ.ป.สูงเนิน
ยังวรวิเชียร
แก้วศรีหา

รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(แทน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
(แทน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์
(แทน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หัวหน้ากลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่งานประสานงานวิจัย สถาบันวิจยั และพัฒนา
เจ้าหน้าที่งานประสานงานวิจัย สถาบันวิจยั และพัฒนา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปิยธิดา

รุจะศิริ

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

/เริ่มประชุม ...
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
รองอธิการบดีด้านการวิ จัยและบริการวิชาการได้ กล่าวเปิดประชุ ม การพิ จารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วย
อธิการบดี และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประชุม สรุปสาระการประชุมได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอการ
สนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้หารือกองคลัง และสํานักงานตรวจสอบภายใน ถึงหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ เดิมในการเบิกจ่ายโดยใช้ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ซึ่งต้องผ่านขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรเป็นงบประมาณจํานวนน้อย ทําให้เกิด
ความยุ่งยากในการเบิกจ่าย จึงได้ร่วมกันหารือเพื่อจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับ
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 (ฉบับที่ 2) ซึ่งทุนที่รับการสนับสนุนนี้ ให้จ่ายแก่นักศึกษาโดยตรง โดยจ่ายงวดเดียวและใช้ใบสําคัญรับเงินเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจํานวน 106 โครงการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รวม 8 คณะ 106 โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

จํานวนโครงการ
15
12
4
1
24
2
28
20

งบประมาณ (บาท)
150,000
93,800
22,000
10,000
252,200
16,000
280,000
176,000
1,000,000
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน จํานวน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นผู้ดําเนินโครงการและจากการรวบรวม
ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานใน มทร.พระนคร ที่เสนอของบประมาณ รวม 72 โครงการ งบประมาณ 932,625 บาท
(เก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้การสนับสนุนจํานวน 71
โครงการ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอยกเลิก 1 โครงการ รวมงบประมาณ 843,300 บาท (แปดแสนสี่
หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ยังมีงบประมาณคงเหลือจํานวน 156,700 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) ที่ประชุมมีมติให้เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 2 โดยการพิจารณาโครงการให้อยู่ในดุลยพินิจของ สวพ.
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ
-

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

