รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 2/2553
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553
ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
4. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.พงษศักดิ์ จตุรนาคากุล)
5. ดร.ปริญญา
มากลิ่น
6. ผศ.วันดี
มาตสถิตย
7. อาจารยพลังวัชร แพงธีระสุขมัย
8. นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
9. ผศ.วีนา
สงวนพงษ
10. นางสุจินดา
รังสิกรรพุม
ผูไมมาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1.1.1 คลินิกเทคโนโลยี
หนวยงาน

จํานวน
โครงการ
(โครงการ)

คลินกิ เทคโนโลยี
มทร.พระนคร

1

ศูนยคลินกิ
เทคโนโลยีชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

2

ศูนยคลินกิ
เทคโนโลยีพระ
นครเหนือ
ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีโชติ
เวช

1

ศูนยคลินกิ
เทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รวม

2

4
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ชื่อแผนงาน/โครงการ

1. ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกรมการสารวัตร
ทหารบกปที่ 2
1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจาก
ผาทอพืน้ บาน
2. การใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูลเทคโนโลยี
1. การพัฒนาการสรางมูลคาเพิม่ จาก
เปลือกหอยใหกับกลุม ชุมชน
มุสลิมจังหวัดระนอง
1.การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพชุมชนตลาดน้ํา
(กระถางจากแหน,ฉากกั้นหอง
จากเศษขวดแกว/อาหารฮาลาล
ไสกรอกเนื้อ/ลูกชิ้นเนื้อ)
2.การใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูลเทคโนโลยี
1. การใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูล
2. การสรางมูลคาเพิ่มปาน
ศรนารายณเพือ่ ใชประโยชนเชิง
พาณิชย
3. การถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ
อาหารของสมาชิก อสวท. อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
4. โครงการหมูบานเผือกหอม
อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ

งบประมาณ
จํานวน
แหลงงบประมาณ
ผูรับบริการ แผนดิน เงิน
ภายนอก
(คน)
( บาท ) รายได
( บาท )
( บาท )
200
250,000

30

222,000

50

150,000

4

200,000

80

150,000

100

250,000

200
40

300,000
443,000

80

146,000

150

215,000

934

2,326,000
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ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
1.1.2 การดําเนินงานโครงการทดลองตลาดผลิตภัณฑจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน
2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ใหดําเนินโครงการสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) โดยไดดําเนินโครงการทดลองตลาดผลิตภัณฑจากกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาความเปนไปไดทางการทดลอง
ตลาดของผลิตภัณฑใหม
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อจําหนายผลิตภัณฑจากการเรียนการสอน งานวิจยั บริการสังคม และผูเขารับการ
บมเพาะธุรกิจในศูนยบมเพาะธุรกิจ
2. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงดานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการสังคม และการบมเพาะ
ธุรกิจ
3. เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
4. เพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัย
แผนการดําเนินโครงการ
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีการดําเนินงาน
- จําหนายตรงจากผลิตภัณฑรับฝากจําหนาย
- ระบบการจายเงินประมาณ 30 วัน
- เงื่อนไขการจายเงิน (การหัก %) เทากับ 20%
- รอบการสงผลิตภัณฑ (ดูความถี่จากการขาย)
- มีการคืนผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เตรียมสถานที่ ผลิตภัณฑ
2. ประชาสัมพันธ
3. จําหนายผลิตภัณฑ
4. ประเมินและรายงานผล
5. ปรับปรุงโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 5 เดือน (26 พฤศจิกายน 2552 – 31 มีนาคม 2553)
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ผลการดําเนินงาน
1. ผูเขารวมกิจกรรม (ผูรับฝากจําหนาย ) จํานวน 18 ราย เปนผลงานบุคคล
ภายใน 14 ราย จาก 4 คณะ ไดแก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร และศูนยบมเพาะธุรกิจ และผลงานจาก
บุคคลภายนอกอีก 4 ราย
2. ผลิตภัณฑที่นํามาทดลองตลาด จํานวน 57 รายการ
3. สรุปรายรับ ณ 31 ธันวาคม 2552
3.1 รายรับจากการจําหนายสินคารวมทั้งสิ้น 65,332 บาท
3.2 รายไดจากการหัก % เขามหาวิทยาลัยฯ เทากับ 20% จํานวน 12,898 บาท
4. สรุปรายจาย
4.1 รายจายเบิกใหผูรับฝากจําหนาย จํานวน 18 ราย เปนเงิน 52,434 บาท
4.2 รายจายจากคาใชจายประจําวัน เปนเงิน 982 บาท
1.1.3 กลุมบริการเทคโนโลยี
1) การดําเนินงานตามแผนงบประมาณประจําป
1.1) โครงการฝกอบรมสัมมนา ดําเนินการแลว จํานวน 8 โครงการ
1.2) โครงการผลิตอุปกรณชวยเหลือคนพิการ (งบประมาณแผนดิน)
- ผูรับบริการ ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
- เปาหมายชุดขาเทียมใตเขา 50 ชุด ชุดขาเทียมเหนือเขา 20 ชุด
- การดําเนินงานอยูระหวางการผลิตชิ้นสวน
2) การใหบริการวิชาชีพอื่น ๆ ไดแก การตรวจสอบ ทดสอบ ผลิต ซอม สราง บริการ
ปรึกษา วินิจฉัยวิเคราะห ประเมิน ฯลฯ มีผลการดําเนินงานดังนี้
2.1) จํานวนโครงการ/กิจการใหบริการ 12 โครงการ/กิจกรรม
2.2) จํานวนชั่วโมงการใหบริการรวม 324.5 ชั่วโมง
3) การเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 2 คน
3.1) นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล
3.2) นายสุนทร คําพินิจ
4) การนําสงรายไดให มทร.พระนคร จากการใชทรัพยสนิ และบริการวิชาชีพ จํานวน
179,710 บาท
5) อื่น ๆ
5.1) การมอบอุปกรณชวยเหลือคนพิการ ใหแก โรงพยาบาลจังหวัดนาน เพื่อทดลองใช
กับผูปวยทั้งขาเทียมเหนือเขาและขาเทียมใตเขา

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ

- รับทราบ
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5.2 ) โครงการพัฒนากี่ทอมือกึ่งอัตโนมัติ (16 ตะกอ) อยูระหวางประสานงาน ภาระงาน
คือการออกแบบและสรางชุดยกกีแ่ ละระบบมวนผา คาดวาจะมีรายไดจากการใหบริการ
ประมาณ 30,000 บาท
5.3) การใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา
5.4) การพัฒนาอุปกรณคนพิการสูเชิงพาณิชย
1.2 งบประมาณวิจัยเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 188,000 บาท
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จํานวน 3 โครงการ 1 แผนงาน งบประมาณ 228,000
บาท
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท
4. คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 236,000 บาท
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท
6. คณะศิลปศาสตร จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 183,000 บาท
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ
200,000 บาท
8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 90,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ 1 แผนงาน งบประมาณ 1,575,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553

ที่ประชุม/มติ

- รับทราบ

- รับรองรายงานการ
ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- รับทราบ
3.1 กรอบ/โจทยวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
กรอบการวิจยั มทร.พระนคร
เปาประสงค
1. การวิจยั ที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย
2. การวิจยั ตีพิมพเผยแพร หรือนํามาใชประโยชนในระดับชาติ และ หรือ นานาชาติ
3. การวิจยั พัฒนาการเรียนการสอน
เปาประสงคที่ 1 การวิจยั ที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย
ประเด็น 1. คหกรรม
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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ประเด็น 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. การออกแบบ
5. ครูชาง
6. การบริหารจัดการ
7. การสื่อสารมวลชน
8. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปาประสงคที่ 2 งานวิจยั ตีพมิ พเผยแพร / ที่นํามาใชประโยชนในระดับชาติ และ หรือ
นานาชาติ
ประเด็น 1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาทางสังคม
3. การพัฒนาทางวิทยาการ
4. การศึกษาทรัพยากรบุคคล
5. การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 3 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ประเด็น 1. กระบวนการจัดการศึกษา
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3. นวัตกรรมทางการศึกษา
โจทยวิจัยป2554 กลุมเรื่องเรงดวน
กลุมเรื่องที่ 1 การพัฒนาพลังงานทดแทน
- การพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานชีวภาพ
- การพัฒนามูลคาเพิ่มจากกระบวนการพัฒนาพลังงานชีวภาพ
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ศักยภาพการใชพลังงานทางเลือก
- การจัดการและอนุรักษพลังงาน
กลุมเรื่องที่ 2 เทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
- การพัฒนานวัตกรรม การแปรรูปอาหาร
- การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ
- การพัฒนานวัตกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กลุมเรื่องที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
- การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่ประชุม/มติ
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กลุมเรื่องที่ 4 การบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
- การพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยว
- การพัฒนากระบวนการ การมีสวนรวม หรือแหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพ
กลุมเรื่องที่ 5 คุณภาพชีวิต
- คุณภาพชีวิตของกลุมคนดอยโอกาส
- คุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ
- การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ
กลุมเรื่องที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง

ที่ประชุม/มติ

3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูท รงคุณวุฒิพจิ ารณาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย
พ.ศ....

มีการพิจารณารางระเบียบฯ
และขอใหปรับแกไข
ขอความทีเ่ ปนชื่อระเบียบใ ห
ตรงกับชื่อ (ราง) ระเบียบ และ
ใหกําหนดความหมายของ
“ผูทรงคุณวุฒ”ิ ใหชดั เจน
โดยขอใหหารือกับนิตกิ ร

3.3 แผนพัฒนาบุคลากรงานวิจัยและการศึกษาดูงาน

ขอให สวพ. ตัง้ งบประมาณ
เงินรายได ปงบประมาณ
2554 เพื่อเสนอโครงการ
พัฒนาบุคคลกรงานวิจยั และ
ศึกษาดูงาน

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม
ผศ.วีนา สงวนพงษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

