
                                    รายงานการประชุม 
               คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                ครั้งท่ี  2/2554 

                  วันพุธท่ี  2  มีนาคม  2554 
  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบด ี

 

-------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

   1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา            ประธานกรรมการ 
   2.   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ผศ..อุดมวิชช์    พลเยี่ยม)    กรรมการ 
   3.   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ดร.สําเริง        รักซ้อน)    กรรมการ 
   4. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   (ดร.สุรเชษฐ     เดชฟุ้ง)     กรรมการ 
   5 ผศ.ทรงสิริ    วิชิรานนท์              กรรมการ 
   6.   ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ             กรรมการ     
   7.   อาจารย์ธานี   สุคนธะชาติ             กรรมการ 
   8.   นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์            กรรมการ  
   9.   นางสุจินดา    รังสิกรรพุม             เลขานุการ 
   10.  นางสาวอรอุมา  มุ่งเจียกกลาง            ผู้ช่วยเลขานุการ 
   11. นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์พงษ์ศักด์ิ จตุรนาคากุล             ติดราชการ     
         

       เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 

       ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ   ดังต่อไปน้ี  
 

เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1   เรื่องที่ประธานแจ้ง 
       1) เน่ืองจากอาจารย์พจนา  นูมหันต์ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน และ ดร.ธนธัส  ทพัมงคล ขอลาออกจากคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ ดังคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 137/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2554 โดยคณะกรรมการ
ดํารงตําแหน่งได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2555 จึงเสนอการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
ผังยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายคุณภาพ มาให้
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 22 – 25 มนีาคม 2554 ในวันที่ 
22 มีนาคม 2554 อบรมให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวันที่ 23 
– 25 มีนาคม 2554 ศกึษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัย         สงขลา
นครินทร์  ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี ผู้รับผิดชอบงานวิจัย
ของคณะ     หัวหน้างานวิจัยของคณะ คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
-  รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
3) โครงสร้างศนูย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบนัวิจัยและพัฒนา ได้จัดทําเรียบรอ้ยแล้ว  และได้เสนอ 

อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานบุคคล แล้ว 

1.2  เรื่องเลขานุการแจ้ง 
      เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 19  มกราคม 2554 
เสนออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือโปรดทราบ และรอง
อธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
     1.  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ควรวางแผนและประชุมกับคณะบริหารธุรกิจ 
     2.  งบประมาณประจําปี  2555  ในส่วนของบริการเทคโนโลยี  โอนให้กับคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์   
     3.  แผนกลยุทธ์ที่คณะต่าง ๆ  นําเสนอมา ต้องนํามาพิจารณาใหม่เพ่ือให้มกีารวางแผน เตรียมการ
และดําเนินการให้สําเร็จภายในปี 2555 – 2556 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 19  มกราคม 2554  
จํานวน 16 หน้า  ดังรายละเอียดที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
                    - 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล  ภาคเรียนที ่ 1/2554 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมสอนการศึกษาทางไกล รายการราชมงคลพระนครกับ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2550 ถึงปัจจุบัน รวม 7 ภาคการศึกษา  โดย
ใน 1 ภาคการศึกษามี 17 ตอน ตอนละ 1 ช่ัวโมง แต่ประสบปัญหาคือเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาในการ
ประสานงาน และนักวิจัยที่รบัผิดชอบไม่สามารถมาบันทึกเทปรายการได้ตามเวลาที่กําหนด 
      จึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการว่าภาคการศึกษาที่ 1/2554  ควรสอนหรือไม่ และถ้า
สอนจะเปลี่ยนรูปแบบหรือไม ่  
 

4.2  คณะบรหิารธรุกิจ ขอเสนอปรับแก้ระเบียบคา่ตอบแทนวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ 
      คณะบริหารธุรกิจได้จัดทําวารสารวิชาการบริหารธุรกิจเป็นปีที่  2   โดยจัดพิมพ์ปีละ  2  
เล่ม  รับบทความจากบุคคลภายในและภายนอก และขอเสนอปรับแก้ระเบียบค่าตอบแทน
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ดังน้ี   
       1)  จ่ายค่าตอบแทนบรรณาธิการ  ให้เหมาจ่ายต่อฉบับไม่เกิน  10,000  บาท  
       2)  ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความ  ราชมงคลบทความละ  1,000  บาท/คน 
       3)  อัตราค่าตอบแทนผู้เขยีนบทความท้ังภายในและภายนอกไม่เกิน 2,000  บาท/
บทความ 
       4)  อัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการจดัทําวารสาร (เบิกเฉพาะบุคคลภายนอก)  ครั้งละไม่
เกิน  2,000  บาท 
 
 
 

 
 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับรองรายงานการประชุม
โดยไม่มแีก้ไข 
 
 
 
 
 
 

- ควรสอนโดยใช้ช่ือรายการ 
ก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา   มทร.พระนคร  
จํานวน 8 ตอน/ภาค  และ
มอบ  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง   
 
 
 
 
 

-  มอบ ผศ.อุดมวิชช์        
พลเย่ียม  และ  ดร.สําเริง  
รักซ้อน  หาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
นําเข้าประชุมผูบ้ริหาร
ระดับคณบดี ผอ.สถาบัน/
สํานัก กอง 
- ข้อที ่ 1  และ  3  ไม่เห็น
ด้วย ส่วนข้อ 2 อยู่ใน
ระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ
ประจําวารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร  แล้ว     
ในข้อ 4 เห็นด้วยแต่ไมค่วร 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที ่2) 
 

 
 

 
 

กําหนดจํานวนครั้ง  
และให้เพ่ิมการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
ความถกูต้องของการใช้
ภาษาของบทความ ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนุมัติ 
 

- มอบรอง ผอ. สวพ. 
ฝ่ายบรหิาร  กํากับดูแล
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  
- ด้านงานวิจัย   มอบ
รอง ผอ. สวพ. ฝ่ายวิจัย  
กํากับดูแล 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  รายงานประจําปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทํารายงานประจําปี 2553 ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของ สวพ. และ
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 

5.2  ผลการดําเนินงาน สวพ. ประจําเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2554 
      1)  การรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2553  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยในงานดังกล่าวมีการมอบรางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจําปี 2553  ประกอบด้วย 
           1.  นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 1 อันดับ และรางวัลชมเชย 2 อันดับ 
           2.  นักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์  รางวังชมเชย มี 1 อันดับ  
          3.  นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี 1 อันดับ  และรางวัลชมเชย 2 
อันดับ 
           4.  นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์  มี 1 อันดับ  
         5. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น มี 1 อันดับ  และรางวัลชมเชย 2 อันดับ  
      2)  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน   
          เมื่อวันที่ 21 –25 มกราคม พ.ศ. 2554  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ 2554 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดําเนินโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของ ชุมชนอําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มกะปิหนองคาง  กลุ่มกะปิหนอง
แจง  กลุ่มขนมหวานหนองคาง  กลุ่มนํ้าพริกผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือ  กลุม่เพาะเห็ดบ้านหนองตาพด
กลุ่มนํ้าพริกชุมชนบ่อพุทรา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผศ.พจนีย์  บุญนา  และ ผศ.วาสนา ขวยเขิน   วิทยากรจาก 
คณะบริหารธุรกิจ คือ ผศ.จารุณี  กมลขันติธร และอาจารย์ผุสดี  วัฒนเมธา วิทยากรจาก            
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คืออาจารย์ธานี สุคนธะชาติ วิทยากรจากกลุ่มแม่บ้าน
เยาวชน - กศน.อําเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี คือ นางสุขุมาษ เติมศักด์ิ  มผีู้สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมจํานวน 91 คน  ณ ชุมชนผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ตําบลชะอํา  อําเภอชะอํา  จังหวัด
เพชรบุรี   
        3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
           ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เข้าร่วมโครงการราชมงคล
พระนครนัดพบสถานประกอบการ  ในวันที่  25-26  มกราคม  2554  ณ  ช้ันล่างอาคารพร้อม
มงคล  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ้ืนที่พณิชยการพระนคร 
โดยได้จัดนิทรรศการในรูปแบบของเคาน์เตอร์  โปสเตอร์  และแจกแผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์   
พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะ คือ พระพิฆเนศวร ของบริษัท จิออ
จิโอ จีที จํากัด และเสื้อยืดแสดงอารมณ์ของชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ  ซึ่งได้รับความสนใจจาก
นักศึกษาเป็นจํานวนมาก   
 

 
- รับทราบ 
 
 
- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
1) จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในงานแถลงข่าว สื่อพ้ืนบ้านสื่อสารนิวเคลียร์ 

          คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแถลงข่าว สื่อพ้ืนบ้านสื่อสาร
นิวเคลียร์ ภายใต้กิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ รู้จักเช่ือมั่นกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(Getting to know Me Better) โดยมีท่าน ฯพณฯ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดแสดงผลงานจากกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นํ้าพริกของกลุ่มผู้สูงอายุห้วย
ทรายเหนือและผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบรสต่างๆ ชุมชนบ้านสระ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพฯ 

2) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “ไทยน้ี...รักสงบ” 
          คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือสร้างอาชีพ ในโครงการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “ไทยนี้...รักสงบ” ในพ้ืนที่เขตบางเขน 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ณ สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา ซอยอยู่เย็น ราม
อินทรา 34 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน  3 หลักสูตร 
ได้แก่ โดนัทแป้งกล้วย เต้าฮวยฟรุตสลัด และบลูเบอรี่ชีสพาย โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   นําโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   และผู้จัดการคลีนิก
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย   มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรละ  50 คน รวม 150 คน 

3) กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2554 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมผลงานในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2554 ในระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   จ.นนทบุรี  จํานวน 19 ผลงาน  ประกอบด้วยผลงาน
ทั้งหมด  5  คณะ  1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 เรื่อง คณะบริหารธุรกิจ 1 
เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  2 เรื่อง   คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 เรื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 4 เรื่อง  

       การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีถือว่าเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้ผลงานวิจัย  
และสิ่งประดิษฐ์ ของ  มทร.พระนคร  อย่างหลากหลาย  เช่น  แผ่นพับ ผลงานวิจัย  รวมถึงให้
ข้อมูลผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์  ซึ่งผู้เข้าชมงานให้ความสนใจต่องานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  ที่
นําไปแสดงเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา บ้านผักตบชวา 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์  หุ่นยนต์ค้นหาดับเพลิงอัตโนมัติ การวิจัยและพัฒนาธัญพืชทอดกรอบ และ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากเปลือกกุ้งผง ซึ่งได้รับเชิญไปสาธิตบทเวที และได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมงานอย่างมาก 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
        7)  โครงการ “โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์  (Mold Wizard) 
          กลุ่มบริการเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ Mold  Wizard”  ระหว่างวันที่  2 – 4 กุมภาพันธ์  2554  
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช้ัน 2  (พ้ืนที่พระนครเหนือ)  โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมท้ังหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน จํานวน 27 
คน    จากหน่วยงาน 13 แห่ง การอบรมสัมมนาในคร้ังน้ีได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรดังน้ี  
คุณวิโรจน์    เพ็ชสภา จากบริษัท ดีไซน์โธร  แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จํากัด  และนายสุนทร คําพินิจ 
จากกลุ่มบริการเทคโนโลยี   สถาบันวิจัยและพัฒนา    
        8)  สวพ.มทร.พระนคร ร่วมงาน “ราชมงคล...คลังความรู้ด้านบริการสังคม” 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทั้ง  9  แห่ง  ได้ร่วมจัดโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   “ราชมงคล...คลังความรู้ด้าน
บริการสังคม”  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2554   โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเป็นเจ้าภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  
ระหว่างวันที่  10-13  กุมภาพันธ์  2554  โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ  การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้        การแบ่งกลุ่มย่อยดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ  
จํานวน  6  CoP  และนําเสนอผลงานนิทรรศการจัดการความรู้ (KM  Corner) “ราชมงคล...คลัง
ความรู้ด้านบริการสังคม”   

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑา พีรพัชระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์  และอาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  
นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยจัด
นิทรรศการจัดการความรู้ในหัวข้อเร่ือง  ราชมงคลพระนคร  คลังความรู้ด้านบริการสังคม  
นิทรรศการผลงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผักตบชวา  และร่วมเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อเร่ือง  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  และการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายของหน่วยงานบริหารงานวิจัยและนักวิจัยใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

5.3  รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ระดับประเทศภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” สรุปสาระได้ดังนี้ 
      หัวข้อที่ 1  “จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทางออกใหม่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจ”  โดย นายอภิสิทธ์ิ ไล่ศัตรูไกล ผู้อํานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวถึง  
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ คือ ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด โดยแบ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ออกเป็น 3  แบบคือ   1. เป็นงานลักษณะต้นฉบับ   2. เป็นขบวนการหาคําตอบจากความคิด  
3. สามารถเป็นประโยชน์แก่สังคม  
      หัวข้อที่ 2  “การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางความคิดสร้างสรรค์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา” 
โดย นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวถึง 
ประเภทของความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแบ่งเป็น 2  ระบบ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
1. ระบบจดทะเบียนให้ได้สิทธิ ประกอบด้วย เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบบผัง
ภูมิวงจรรวม และสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  2. ระบบขึ้นทะเบียนจดแจ้งสิทธิ (เป็นทางเลือก) 
ประกอบด้วย งานอันมีลิขสิทธ์ิ และความลับทางการค้า/ความรู้ทางเทคนิค ลักษณะการให้ความ
คุ้มครองทรัพย์ในปัญญาภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ดังเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี  
      หัวข้อที่ 3 “ต่อยอดภูมิปัญญาไทย เติมไอเดีย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  โดยนายธันยวัชร์  
ไชยตระกูลชัย นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด กล่าวว่า ถ้าในประเทศไทยมีการ    ต่อยอด
โดยใช้ภูมิปัญญาของไทยที่มอียู่เดิมมาปรับปรุง และต่อยอดใหม่โดยหาจุดด้อยของสิ่งน้ันๆ 
ปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นจุดเด่น และใช้การต่อยอดน้ันให้เกิดประโยชน์ ประเทศไทยก็สามารถพัฒนาได้ดี
ไม่แพ้ประเทศใดในโลก  
      ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาและ
การต่อยอดภูมิปัญญาไทยโดยนําภูมิปัญญาทอ้งถิ่น วิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน 
เยาวชน และถ่ายทอดภูมิปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้หลักการพัฒนาที่ย่ังยืนและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 4  มิติ คือ 1. People (ด้านชุมชน) พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สร้างความเข็มแข็ง 2. Product (ด้านผลิตภัณฑ์) พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและ
บริการให้มีความโดดเด่น 3. Place (ด้านการท่องเที่ยว) พัฒนาศักยภาพ/สร้าง แหล่งท่องเที่ยว/
สถานที่ท่องเทีย่ว 4.Preserve (ด้านอนุรักษ์) สร้าง/รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม  สิ่งเหล่าน้ีจะมุ่งเน้นให้การสง่เสริมชุมชน มีความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมี
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน พัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่าง
ย่ังยืน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดํารงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น คํานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับนักท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสอดคล้องตามความ
ต้องการของชุมชนเป็นสําคัญ  

 

5.4  ข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี 2553 - 2554 
       ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 สมรรถนะทางการบริหารของหัวหน้าหน่วยงาน (Executive Competency) 
(น้ําหนักร้อยละ 30)  
       สมรรถนะหลัก 5 ประเด็น (Core Competency)   ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน 

1.  ระดับสมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2.  ระดับสมรรถนะการบริการที่ดี  
3.  ระดับสมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
4.  ระดับสมรรถนะการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม  
5.  ระดับสมรรถนะความร่วมแรงร่วมใจ  
สมรรถนะทางการบริหาร 5 ประเด็น (Managerial Competency)   คา่เป้าหมาย 4 

 คะแนน 
6. ระดับสมรรถนะภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์และการควบคุมตัวเอง 

         7.  ระดับสมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ 
         8.  ระดับสมรรถนะการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
        9.  ระดับสมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
       10. ระดับสมรรถนะการสอนงาน  การมอบหมายงาน 
 

ส่วนที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน  (น้าํหนักร้อยละ 70) 
        2.1  ระดับความสําเรจ็การปฏิบัติงานตามวิสัยทศัน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาที่
ผ่านการสรรหา  (ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน) 
       2.2  ระบบและกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
จากอธิการบดี (9 กลยุทธ์ 52 มาตรการ) (คา่เป้าหมาย 4 คะแนน) 
       2.3  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. 
             2.3.1  ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน  
(ค่าเป้าหมาย 3 คะแนน) 
             2.3.2  ค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ีที่สนับสนุนเป้าหมายคุณภาพของ 
มหาวิทยาลัย (ค่าเป้าหมาย 3 คะแนน) 
       2.4  ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (10 องค์ประกอบ) 
(ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน) 
 

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ของ  
มทร. พระนคร  
       การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนดังน้ี 

1.  แผนนักศึกษามีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม  ทาํให้การดําเนินงานไม่สามารถบรรล ุ
    ค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
2.  กระบวนการบริหารหลักสูตรยังไม่มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร 
3.  ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์/เผยแพร่/ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ นานาชาติ/จดทะเบียนทรัพย์สิน 
    ทางปัญญา/หรือได้รับรองคุณภาพ  ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 
4.  อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 
5.  มีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการน้อย 

 

5.5  แผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2553 
       มีกิจกรรมควบคุมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

1.  การจัดการเรียนการสอน : แผนนักศึกษามีค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม ทาํให้การ 
ดําเนินงานไม่สามารถบรรลุคา่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2.  การจัดการเรียนการสอน : กระบวนการบริหารหลักสูตรยังมีมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
3.  การบริหารงานวิจัย  :  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ  

นานาชาติ/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/หรือได้รับรองคุณภาพตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 
4.  การบริหารจัดการ  :  อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

กําหนด 
5.  การบริหารงานบุคคล  :  มีผูข้อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการน้อย 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
                   (นางสุจินดา   รังสิกรรพุม) 
                     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
                  

เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
5.6  การพิจารณาแตง่ต้ังบคุคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดาศึกษา ได้แจ้งเรื่อง การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง    ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  กําหนดให้การแต่งต้ัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและรับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ  

2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจสอบผลการดําเนินการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแล้วพบว่า  ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
บางแห่งได้เสนอผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ โดยนําผลงานวิจัยบางเรื่อง
มาเสนอเป็นผลงานประเภทบทความทางวิชาการด้วย  ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
เน่ืองจากบทความทางวิชาการเป็นงานเขียนทางวิชาการท่ีต้องมีการกําหนดประเด็นและอธิบายหรือ
วิเคราะห์ประเด็นอย่างชัดเจนตลอดจนสรุปผลการพิจารณาในประเด็นน้ัน  และต้องเป็นการรวบรวมและ
ประมวลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ นํามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย  

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทํา
หน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ดังน้ี  ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้น  ไม่สามารถนําผลงานวิจัยมาใช้แทน
บทความวิชาการได้  เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการคนละประเภท 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
         พิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  คร้ังตอไป  

- รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วันพุธท่ี 27 เมษายน 
2554  
 


