รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 1/2553
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553
ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

สงวนพงษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และแจงการหมดวาระของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา
ในวันที่ 10 เมษายน 2553 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยคณะกรรมการประจํา
สวนราชการ พ.ศ. 2550 ขอ 7 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกทานที่รว มพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ สวนกรรมการในชุดตอไป
สวพ. จะทํารายชื่อเสนออธิการบดี พิจารณาแตงตั้งตอไป จากนั้นประธานไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ
ดังตอไปนี้
เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) ในกิจกรรม
ฝกอบรมบมเพาะสาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย
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เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
สถาบันวิจยั และพัฒนา รวมกับศูนยบมเพาะธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย โดยไดรับการสนับสนุนจาก
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีวตั ถุประสงคเพื่อ
1) ผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ 2) สนับสนุนนักศึกษาจบใหม
ผูวางงาน และพนักงานลูกจางใหสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจดวย
ตนเอง 3) เพิม่ ความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ
(3 ปแรก) ใหอยูรอดและรักษาสภาพการจางงาน และ 4) เตรียมความ
พรอมแกทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการใหสามารถรักษาสภาพ
การจางงานและสรางโอกาสขยายธุรกิจตอไปในอนาคต
โดยรับ
สมัครตั้งแตวนั ที่ 15 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ฝกอบรม
ระหวางวันที่ 20 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2553 เฉพาะวันเสารและวัน
อาทิตย กลุมเปาหมายโครงการ จํานวน 40 คน ผูผานการคัดเลือกจะ
เขารับการฝกอบรมดานการจัดการธุรกิจ ดานความรูเชิงเทคนิค และ
ใหคําปรึกษาแนะนํา การฝกทักษะการทําอาหารไทยและขนมไทย
การศึกษาดูงานตนแบบธุรกิจและรวมกิจกรรมสงเสริม/กระตุนเพื่อให
เกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
1.2 การดําเนินงาน รอบ 5 เดือน ประธาน มอบ ผศ.อุดมวิชช
พลเยี่ยม รายงาน ขอ 1.2.1,1.2.2., 1.2.4
- รับทราบ
1.2.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลดําเนินงาน 4 ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการใหบริการวิชาการ มี 21 โครงการ
ดําเนินการแลว 9 โครงการ
ผลผลิตที่ 3 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบลงทุน คาครุภัณฑ 5 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จทั้ง 5 รายการ
งบเงินอุดหนุน มี 1 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ
งบรายจายอืน่ มี 6 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ
ผลผลิตที่ 4 ผลงานวิจยั เพื่อถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 3
โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ
ผลผลิตที่ 5 ผลงานวิจยั เพื่อสรางองคความรู จํานวน 5 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ
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เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
1.2.2 งานประกันคุณภาพ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ และดําเนินงาน - รับทราบ
ตามแผน
งานบริหารความเสี่ยง มี 3 กิจกรรม 1) ผลงานวิชาการ/วิจยั ที่
ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 2)ผลงานวิจัยที่มกี ารเผยแพรในวารสาร
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนําไปใชงานต่ํากวาเปาหมายกําหนด 3) ผลงานวิจยั ไม
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การจัดการความรูในองคกร มี 7 กิจกรรม 1) การบงชี้ความรู
2)การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรูใหเปนระบบ 4) การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรู 7) การเรียนรู
1.2.4 ผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)
รายงานผลในรอบ 5 เดือน ระหวางเดือนธันวาคม 2552 ถึง
กุมภาพันธ 2553 มีการจัดประชุม และเขารวมสัมมนา 15 ครั้ง

- รับทราบ

1.2.3 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ - รับทราบ
2553 ประธาน มอบ ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท รายงาน
1. งานงบประมาณ ไดทําตารางเปรียบเทียบงบประมาณวิจัยระหวาง
ป พ.ศ. 2549 – 2553 ป พ.ศ. 2553 ไดรับจัดสรร จํานวน 7,439,600
บาท คิดเปนรอยละ 0.88 ของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึง่
ถือวานอยมาก
2. งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจยั งบประมาณตาม
แผนเดิม 18 โครงการ งบประมาณผลประโยชนคณะ 33 โครงการ
งบประมาณมหาวิทยาลัย 7 โครงการ ไดรับสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
เรียบรอยทุกโครงการ
3. งานรายงานความกาวหนางานวิจัย ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)
ไดรับรายงานทุกโครงการ
4. งานติดตามประเมินผลงานวิจยั
- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ไดรับรายงานผลทุกโครงการ
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เรื่องทีป่ ระชุม
- การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของประเทศ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับเอกสารการประเมินของ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ และไดจดั สงใหกอง
นโยบายและแผน เพื่อประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัยแลว
- ทําหนังสือแจงเวียนสํารวจโครงการวิจัยทีไ่ ดรับจัดสรร
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อรวบรวมจัดสงศูนยขอสนเทศ
การวิจยั สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ในการจัดทําสถิติ
ขอสนเทศการวิจัยในการบริหารงานวิจัยของประเทศ
5. งานประสานแหลงทุนวิจยั มีการประชาสัมพันธการเสนอขอ
งบประมาณจากหนวยงานภายนอก ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง
มีนาคม 2553 รวม 16 เรื่อง โดยผาน 3 ชองทาง คือ สงเอกสาร
e – mail และผาน Web site
6. งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
- งานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร งบประมาณ
350,000 บาท อยูระหวางตรวจตนฉบับ จํานวนบทความปที่ 4 ฉบับที่
1 เดือนมีนาคม 2553 มีบทความลงตีพิมพ 14 เรื่อง เปนบทความ
ภายใน 3 เรื่อง ภายนอก 11 เรื่อง ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2553 มี 15
เรื่อง ภายใน 3 เรื่อง ภายนอก 12 เรื่อง
- งานเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจยั และบริการวิชาการ
งบประมาณ 300,000 บาท อยูระหวางดําเนินการจัดพิมพ
- รายการ “ราชมงคลพระนครกับงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ”
(การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม) ประจําปการศึกษา 2552 ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 จํานวน 43 ผลงาน บันทึกเทปเรียบรอยแลว และ
ดําเนินการตอในภาคการศึกษาที่ 1/2553 สวนของผลงานที่เผยแพร
ไปแลว จํานวน 68 เรื่อง อยูใ นระหวางดําเนินการขอจดลิขสิทธิ์ของ
แตละผลงาน
7. โครงการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป
2253
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2553
ณ ฮอลล 9 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
แสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ ผลงานคลินิกเทคโนโลยี และผลงาน
ศูนยบมเพาะธุรกิจ จํานวน 25 ผลงาน

ที่ประชุม/มติ
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- มีการประชุมโครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 และประชุม ครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553
8. งานประชุมสัมมนาวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมประชุม
การวางแผนการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 3” เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ณ มทร.ธัญบุรี และให 8 มทร. เสนอชื่อกรรมการพิจารณาบทความ
วิจยั
9. การนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ อาจารยณฐั พงษ พันธุนะ
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ และนําเสนอผลงาน ณ Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 27 – 29 มกราคม
10. เรื่องแจงเวียน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั
(ระดับชาติและนานาชาติ) ผาน Web site , e-mail และทําหนังสือแจง
เวียน จํานวน 26 เรื่อง
- งานพัฒนานักวิจยั
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใชโปรแกรม National Research
Project Management (NRPM) ดําเนินการในวันศุกรที่ 26 มีนาคม
2553
2. โครงการวิจัยสัญจร ดําเนินการระหวางวันที่ 21 – 22 มกราคม
2553 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ที่ประชุม/มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และ -รับรองรายงานการประชุม โดยมีการ
แกไข หนา 3 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
พัฒนา ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
บรรทัดที่ 5 งบประมาณรุน ละ 50 ลาน
บาท เปน 20 ลานบาท
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
- มีการอภิปรายอยางกวางขวาง ได
3.1 กรอบ/โจทยวิจยั ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประธาน มอบ ผศ.
ขอสรุป เปน 3 เปาประสงค โดย
ทรงสิริ วิชิรานนท ดําเนินการ
เปาประสงคที่ 1 ใหเปลี่ยน งานวิจัย เปน
กรอบการวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทํา
แบบรางเปาประสงคการวิจยั โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ การวิจัย และเปลี่ยนประเด็น
พัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ เปน 8 ประเด็น คือ
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เสนอเปาประสงค 3 เปาประสงค
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เปาประสงคที่ 1 งานวิจยั ที่สอดคลองกับความเชีย่ วชาญ
มหาวิทยาลัย
ประเด็น 1. อาหาร
2. สิ่งทอ
3. วิศวกรรมและเทคโนโลยที่ยงั่ ยืน
4. ออกแบบผลิตภัณฑ
5. การศึกษาสําหรับครูชาง
เปาประสงคที่ 2 งานวิจยั เผยแพร ที่นํามาใชประโยชนใน
ระดับชาติ / นานาชาติ
ประเด็น 1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาทางสังคม
3. การพัฒนาทางวิทยาการ
4. การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เปาประสงคที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยสถาบัน)
ประเด็น 1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3. นวัตกรรมทางการศึกษา
4. กระบวนการจัดการศึกษา

โจทยวิจัยป 2554 กลุมเรื่องเรงดวน
กลุมเรื่องที่ 1 การพัฒนาพลังงานทดแทน
- การพัฒนากระบวนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานชีวภาพ
- การพัฒนามูลคาเพิ่มจากกระบวนการพัฒนาพลังงานชีวภาพ
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการใชพลังงานทางเลือก
- การจัดการและอนุรักษพลังงาน

ที่ประชุม/มติ
1. คหกรรม
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. การออกแบบ
5. ครูชาง
6. การบริหารจัดการ
7. การสื่อสารมวลชน
8. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปาประสงคที่ 2 เปลี่ยนเปน งานวิจยั
ตีพิมพเผยแพร หรือนํามาใชประโยชน
ในระดับชาติ และ หรือนานาชาติ
ประเด็น เพิ่มประเด็นที่ 4 การศึกษา
ทรัพยากรบุคคล สวนประเด็นที่ 4
เปลี่ยนเปนประเด็นที่ 5 และใหเพิ่ม
ขอความ เปน การเสริมสรางและพัฒนา
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เปาประสงคที่ 3 เปลี่ยนเปน การวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอน
ประเด็น 1 ตัดออก
2. ตัดคําวา การพัฒนา ออก
3. นวัตกรรมทางการศึกษา
4. เปลี่ยนเปน ประเด็น 1
- ประธาน ใหเปนเรื่องสืบเนื่องในการ
ประชุมครั้งตอไป
- มีการอภิปรายอยางกวางขวาง
โดยมีการแกไข
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กลุมเรื่องที่ 2 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
-การพัฒนาเกีย่ วกับนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
- การพัฒนาเกีย่ วกับนวัตกรรมสิ่งทอ
- การพัฒนาเกีย่ วกับนวัตกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีทยี่ ั่งยืน
กลุมเรื่องที่ 3 การบริการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
- การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุมเรื่องที่ 4 การบริหารจัดการทองเที่ยว
- การพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
- การพัฒนากระบวนการการมีสว นรวม หรือแหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพ
กลุมเรื่องที่ 5 คุณภาพชีวิต
- คุณภาพชีวิตของกลุมคนดอยโอกาส
- คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
กลุมเรื่องที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง

ที่ประชุม/มติ
กลุมเรื่องที่ 2 ในขอยอย ใหตดั คําวา
เกี่ยวกับ ออกทุกขอยอย สวนในขอยอย
สุดทาย ใหตดั คําวา ที่ยงั่ ยืน ออก
กลุมเรื่องที่ 4 ขอยอยที่ 1 ใหตดั คําวา
อยางยัง่ ยืน ออก
กลุมเรื่องที่ 5 ใหเพิม่ ขอยอยอีก 1 ขอ
- การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ

3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย - มีการอภิปรายอยางกวางขวาง
การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั
ในระเบียบขอ 3 ใหเติม คําจัดกัดความ
ติดตามและประเมินผลงานวิจัย พ.ศ. ...
ของ คณะกรรมการ ตามระเบียบนี้
ระเบียบขอ 5 (1) กรณีเบีย้ ประชุม ควร
ใช ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยการจายเบี้ย
ประชุมกรรมการ พ. ศ . 2552
(2) ขอ 1 กรณีติดตามและประเมินใน
รูปของคณะกรรมการ ไมมีรายละเอียด
ของเนื้องานกําหนดคาตอบแทน 1,000
บาท/คน/วัน และ ควรปรับตารางเปน
รางประกาศแทนการกําหนดในระเบียบ
โดยหารือกับนิติกร มทร. พระนคร
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ที่ประชุม/มติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ประธานแจงเรื่อง กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะวิสาหกิจ (Business - รับทราบ
Incubation) สาขาธุรกิจอาหาร โดยไดรับการสนับสนุนจากกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อให
ความชวยเหลือตอเนื่องกับผูท ี่ผานการฝกอบรมโครงการ “เสริมสราง
ผูประกอบการใหม” ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และเพื่อบม
เพาะผูประกอบการใหมใหอยูรอดและเติบโตไดอยางยั่งยืน
กลุมเปาหมายโครงการ จํานวน 5 คน มีการจดทะเบียนพาณิชยแลว
ไมเกิน 5 ป ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการดูแลจากทีมพี่เลี้ยง และที่
ปรึกษาในเรื่องการใหคําปรึกษาแนะนําปญหาเทคนิค และเทคโนโลยี
การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือบริการ และเครื่องมือ
อุปกรณการฝกอบรม และเขารวมกิจกรรม/นิทรรศการสงเสริมการ
ขาย โดยไดรับงบประมาณ จํานวน 700,000 บาท
4.2 อาจารยพลังวัชร แพงธีระสุขมัย แจงเรื่องโครงการ “สหกิจ
วิจัยและพัฒนา ณ สถานประกอบการ” งบประมาณ 20 ลานบาท
มทร. 9 แหง เสนอของบประมาณ ผาน 13 โครงการ สวนของ มท
ร.พระนคร ผาน 2 โครงการ ยังมีงบประมาณเหลือ สามารถเสนอ
โครงการไดอีก ฝากใหประชาสัมพันธใหคณะที่มี สหกิจศึกษาทราบ

- รับทราบ
- กําหนดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจยั และพัฒนา ครั้งตอไป
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553

ปดประชุมเวลา 16.40 น.
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจด/ตรวจรายงานการประชุม

