รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 3/2554
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม)
3. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสทิ ธิ์)
4. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง)
5 ผศ.ทรงสิริ
วิชิรานนท์
6. ผศ.บุญธรรม
พรเจริญ
7. อาจารย์ธานี
สุคนธะชาติ
8. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
9. นางสุจินดา
รังสิกรรพุม
10. นางสาวอรอุมา มุ่งเจียกกลาง
11. นางสาวรุจิรา
จันทร์สุวรรณ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ จตุรนาคากุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เรื่องทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. การแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ฝ่ายบริหาร คือ ผศ.พัชรินทร์พร

ภู่อภิสิทธิ์ จากคณะบริหารธุรกิจ จึงเสนอการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ผังยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายคุณภาพ มาให้คณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ
3. การกําหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ช่วงเช้าเริ่มประชุม
เวลา 09.00 น. ช่วงบ่ายประชุมเวลา 13.30 น.

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
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ที่ประชุม/มติ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2. เลขานุการแจ้ง เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ดังนี้
วาระ/มติ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การสอนออกอากาศการศึกษา
ทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2554
มติ : ควรสอนโดยใช้ชื่อรายการก้าว
ไกลไปกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.พระนคร จํานวน 8 ตอน/ภาค และ
มอบ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
4.2 คณะบริหารธุรกิจ ขอเสนอ
ปรับแก้ระเบียบค่าตอบแทน
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
มติ : มอบ ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม
และ ดร.สําเริง รักซ้อน หาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหน่วยงานอื่นเพื่อนําเข้าประชุม
ผู้บริหารระดับคณบดี ผอ.สถาบัน/สํานัก/
กอง
4.3 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 2)
มติ : มอบรอง ผอ.สวพ.
ฝ่ายบริหาร กํากับดูแลค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ด้านงานวิจัย มอบ รอง.ผอ.ฝ่ายวิจัยกํากับ
ดูแล

ผลการดําเนินงาน

บันทึกเทปรายการแล้ว
2 ตอน

- รับทราบ

ผู้ดําเนินงาน

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง

ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม
นําข้อมูลระเบียบ/
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 4 ฉบับ ให้ที่
ประชุมพิจารณานํามาเป็น
แนวทางในการแก้ไข
ระเบียบวารสารของ
มหาวิทยาลัยเดิม

โครงการที่ดําเนินการ
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เมษายน จํานวน 2
โครงการ ผลการ
ดําเนินการผ่านทุกตัวชี้วัด

ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 จํานวน 9
หน้า ดังรายละเอียดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

- รับรองรายงานการ
ประชุม โดยแก้ไขหน้า 8
5.5 ข้อ 2 กระบวนการ
บริหารหลักสูตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ให้ยกร่างระเบียบ
3.1 คณะบริหารธุรกิจ ขอเสนอปรับแก้ระเบียบค่าตอบแทนวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ว่าด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วารสารวิชาการและวิจัย
1. ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความ บทความละ 1,000 บาท / คน
มทร.พระนคร พ.ศ. ...
2. อั ต ราค่ า ตอบแทนแก่ ผู้ เ ขี ย นบทความทั้ง ภายนอกและภายในไม่ เ กิ น 2,000 บาท/ และระหว่างนี้ ให้ใช้
บทความ
ระเบียบเดิมไปก่อน โดย
3. อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสาร
มอบ ผศ.อุดมวิชช์
- บุคคลภายในไม่มีค่าเบี้ยประชุม
พลเยี่ยม และ
- บุคคลภายนอกเข้าประชุมไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง
ผศ. พัชรินทร์พร
ภู่อภิสิทธิ์ รับผิดชอบ
ร่างระเบียบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซิรช์ แม็กกาซีน เสนอจัดทําหนังสือให้มหาวิทยาลัย

โดยทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทางบริษัทฯ จะนํา
ค่าใช้จ่ายจากการลงโฆษณาของบริษัทต่าง ๆ มาเป็นค่าใช้จ่ายและการดําเนินงานในการพิมพ์
หนังสือ และจะมอบหนังสือให้กับทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จํานวน 400 เล่ม และเมื่อ
ขายโฆษณาได้ตามเป้าหมายแล้วจะมีส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ในอัตราร้อยละ 15 โดยทาง
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการจัดหาเนื้อเรื่องและข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับทาง
มหาวิทยาลัยและสถาบัน ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมด

- เอกสารที่ควรให้บริษัท
จัดทําคือเอกสารข่าวราย
เดือนของ สวพ. โดยให้
นําเสนอผู้บริการระดับสูง
ก่อนดําเนินการ และมอบ
ผอ. สวพ. นําเสนอรอง
อธิการบดีด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ จัดทําใน
ลักษณะข่าวรายเดือน

4.2 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับร้านค้า Online
สวพ. จัดทําโครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรอาหารปิ่นโต มีคุณลัดดา วงศ์ทองเหลืองผู้เข้า
รับการอบรม ได้ทําธุรกิจแล้วมีผลการดําเนินการขาดทุน จึงขอความช่วยเหลือมายัง สวพ.ดังนี้
1. ขอช่วยลงร้านค้าในช๊อปออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อร้าน Kieten
for you
2. ให้ทางเจ้าหน้าที่ดูระบบจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคา บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็น
ร้านอาหารปิ่นโต เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรายการอาหาร ราคาตามท้องตลาด Online

- ให้นดั หมาย และ
สอบถามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ
และ รายงานผลการ
ดําเนินงานในการประชุม
ครั้งต่อไป มอบ
ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
ดําเนินการ

4.3 โจทย์วิจัยการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

- ขอถอนเรื่อง
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- รับทราบ
5.1 ผลการดําเนินงาน สวพ. ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน 2554
1. เปิดตัวโครงการ NEC สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม้ ประจําปี
2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) ให้ดําเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย
และสาขาธุรกิจงานดอกไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องเรียนรวม
ห้อง 2202 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมสาขาละ 40 คน รวม 80 คน โดย
ในช่วงเช้า นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อํานวยการส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สํานักพัฒนา
ผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บรรยายหัวข้อนโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
และบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในช่วงบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี กมลขันติ
ธร คณะบริหารธุรกิจ บรรยายหัวข้อการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่
และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนธุรกิจ และมีผู้จบหลักสูตรในปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการร่วมโครงการฯ
2. ผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเข้ารอบสุดท้ายการประกวดอาหารสร้างสรรค์ไทยสรรค์สร้าง
ประจําปี 2554 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร ร่วมจัดทําโครงการประกวดอาหาร
สร้างสรรค์ไทยสรรค์สร้างประจําปี 2554 เพือ่ ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คือ รางวัล
อาหารสร้างสรรค์ ไทยสรรค์สร้าง (World Creative Food Thailand Award) ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ มทร.พระนคร โดยผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และ
นางสาวอรอุมา มุ่งเจียกกลาง ได้จัดส่ง ผลิตภัณฑ์เข้าประกวด ในสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร
สร้างสรรค์ 2 รายการ คือ คุกกี้สมุนไพรไทย และคุกกีก้ ล้วยกรอบจากแป้งกล้วย โดยผ่านการ
คัดเลือกและเข้ารอบชิงชนะเลิศ
3. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี
2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรที่ทําหน้าทีบ่ ริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ และทักษะ
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-25
มีนาคม 2554 ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นการบรรยายหัวข้อ การบริหารงานวิจัย : เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง บรรยาย และภาคบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ที่เกี่ยวข้องกับลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เป็นผู้บรรยาย และในวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2554 เป็น
การศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้การบริหารงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้บริหาร
งานวิจัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยจาก 9 คณะ เข้าร่วมโครงการ จํานวน 35 คน
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4. อบรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากกล้วยเชิงพาณิชย์ คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินกิ เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง การศึกษาของ
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินโครงการ การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแม่บ้าน
เยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2554 นําโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และผูจ้ ัดการคลินิกเทคโนโลยี เดินทางเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แป้งกล้วยและขนมอบจาก
แป้งกล้วย โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
นางสาวอรอุมา มุ่งเจียกกลาง นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 59 คน โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การทําแป้ง
กล้วย และขนมอบจากแป้งกล้วย ได้แก่ คุกกี้กล้วยกรอบ ขนมปังปอนด์แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากกล้วย และการจัดนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จของโครงการ
5. เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่อ
ยอดงานวิจัยการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ และคณะเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยและการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ แก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ โดยความรับผิดชอบของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
โดยอบรมหลักสูตรการทําขนมเปี๊ยะทอดจากแป้งกล้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จํานวน 50 คน
6. คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยี
ออนไลน์ และรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เข้ า ร่ว มโครงการฝึ ก อบรม เรื่ อง การใช้ ง านระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้อนรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการภายใต้การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2553 ระดับดีเยี่ยม มีคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และใต้ จํานวนประมาณ 50 หน่วยงาน เมื่อวัน
อังคารที่ 22 และ 29 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มทร.
พระนคร โดยอธิการบดี มทร.พระนคร และรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ มีกิจกรรม
การบรรยายหั ว ข้ อ รู ป แบบการดํ า เนิ น งาน รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร รู ป แบบการบริ ห ารงาน
งบประมาณ รูปแบบการเผยแพร่เทคโนโลยี/การประชาสัมพันธ์ และปัจจัยการสนับสนุนในการ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และเยี่ยมชมการดําเนินงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช และ
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่ประชุม/มติ
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ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
7. เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ต่อยอดงานวิจัยการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ ศูนย์คลินกิ เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ และคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิภัณฑ์อาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ต่อยอดงานวิจัยและการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ แก่ กลุ่ม
วิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ โดยความรับผิดชอบของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
โดยอบรมหลักสูตรการทําขนมเปี๊ยะทอดจากแป้งกล้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรม จํานวน 50 คน
8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด (PET)” กลุม่ บริการ
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด
(PET)” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริการเทคโนโลยี
อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 (พื้นที่พระนครเหนือ) และได้รับ
เกียรติจากท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียง
ไกร เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
จํานวน 31 คน จาก 17 หน่วยงาน การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร
จากบริษัท ที.ซี.เค อินเตอร์พลาสต์ จํากัด เป็นผู้ผลิตและออกแบบสร้างแม่พิมพ์ผลิตขวด โดย
ดร.พีระวัฒน์ สมนึก เป็นผู้เชี่ยวชาญ มือหนึ่งระดับประเทศและมีชื่อเสียงในวงการแม่พิมพ์
5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักวิจัยมืออาชีพ กําหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ - รับทราบ
23 -26 พฤษภาคม 2554 ณ วังยาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพในการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ การเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ/นานาชาติของอาจารย์ นักวิจัย มทร.พระนคร และขอเชิญ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครั้งนี้
5.3 โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 3
- รับทราบ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครัง้ ที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2554
ณ คณะบริหารธุรกิจ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2
2. การประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1
5.4 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม 2554
มีบทความวิจัย จํานวน 10 เรื่อง จากบุคลากร มทร.พระนคร จํานวน 4 เรื่อง และ
บุคคลภายนอก 6 เรื่อง และบทความวิชาการ จํานวน 4 เรื่อง จากบุคคลภายนอก

- รับทราบ
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5.5 รายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2554 รอบ 6 เดือน
กิจกรรมที่ 3 : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผล
การดําเนินงานปี 2553
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจําปี 2554
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
ทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผลการดําเนินงานปี 2553
สถานะ
กําหนดเสร็จ/
การจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความ
ความเสี่ยง
ขั้นตอน/
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินงาน
เสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่
วัตถุประสงค์
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
(3)
*
30 กันยายน
ความเสีย่ ง
ปัจจัยเสี่ยง
การบริหาร
1. กําหนด ให้มีผลงานที่มกี าร
2554
ผลงานวิจยั ที่
1. นักวิจยั ไม่
ตีพิมพ์ เผยแพร่
งานวิจัย
สวพ./คณะ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ เห็นความสําคัญ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและ
เพือ่ ให้ได้
ใช้ประโยชน์ใน
ของการตีพมิ พ์
นานาชาติ จดทะเบียนทรัพย์สิน
ผลงานวิจยั ที่
เผยแพร่ ใช้
ทางปัญญา หรือได้รับรองคุณภาพ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติและ
นานาชาติ
ประโยชน์ใน
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล
ใช้ประโยชน์ใน
จดทะเบียน
ระดับชาติและ
เชิดชูเกียรตินักวิจัย และ
ระดับชาติและ
ทรัพย์สินทาง
นานาชาติ จด
หน่วยงานทีม่ ีการบริหารงานวิจัย
นานาชาติ จด
ปัญญา หรือได้ ทะเบียน
ดีเด่น
ทะเบียน
รับรองคุณภาพ ทรัพย์สินทาง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือได้ ต่ํากว่าเป้าหมาย ปัญญา หรือได้
รับรองคุณภาพ
รับรองคุณภาพ ที่กําหนด
0
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 กันยายน
2. นักวิจยั ขาด
เพิม่ ขึ้นอย่าง
เพือ่ ให้ความรู้และจัดทําผลงานวิจยั
ความรูค้ วาม
น้อยร้อยละ 10
2554
งานสร้างสรรค์สู่การตีพมิ พ์
เข้าใจในช่อง
ของผลการ
สวพ./คณะ
ทางการตีพมิ พ์
ดําเนินงานปี
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
เผยแพร่ ใช้
2553
และนานาชาติ
ประโยชน์ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ จด
0
ทะเบียน
30 กันยายน
3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทรัพย์สินทาง
2554
เพือ่ ให้ความรู้ และจัดทําเอกสาร
ปัญญา หรือได้ ประกอบการขอจดทะเบียน
สวพ./คณะ
รับรองคุณภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการ
รับรองคุณภาพผลงานวิจัย

4. ประสานการดําเนินงานในการ
นําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ไป
ขอจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา

30 กันยายน
2554
สวพ./คณะ

0

จดทะเบียนทรัพย์สิน
วิธีการดําเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
(7)
-โครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย ฯ ประจําปี 2553
วันที่ 18 มกราคม 2554
กําหนดให้มผี ลงานที่มีการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้
ประโยชน์ระดับชาติและ
นานาชาติ จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
ได้รับรองคุณภาพ เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาให้
รางวัล
-อยูร่ ะหว่างขออนุมัติ
ดําเนินการอบรมให้ความรู้
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่ สร้าง
นักวิจัยมืออาชีพ
ดําเนินการในวันที่ 25-28
เมษายน 2554
-อยู่ระหว่างขออนุมัติ
ดําเนินการอบรมให้ความรู้
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่ สร้าง
นักวิจัยมืออาชีพ
ดําเนินการในวันที่ 25-28
เมษายน 2554 เพือ่
ดําเนินการสํารวจความ
ต้องการบุคลากรที่
ประสงค์จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์

-อยู่ระหว่างดําเนินการ
ประสานงานเพือ่ นํา
ผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ไปจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
หมายเหตุ: สถานะดําเนินงาน (ใส่ในช่อง 6) * = ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด  = ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กําหนด X = ยังไม่ได้
เริ่มดําเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดําเนินการ

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
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5.6 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2552 – 2556
(ฉบับปรับปรุง)
กลยุทธ์ที่มกี ารปรับเปลี่ยน คือ กลยุทธ์ที่ 1 4 6 8
กลยุทธ์ที่คงเดิมที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนคือ กลยุทธ์ที่ 2 3 5 7 9 ดังนี้

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ

กลยุทธ์เดิม
1. กลยุทธ์การบูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที่ปรับใหม่
1. กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ
2. กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชะเฉพาะทาง 2. กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชะเฉพาะทาง
3. กลยุทธ์บริหารจัดการเชิงรุก
3. กลยุทธ์บริหารจัดการเชิงรุก
4. กลยุทธ์พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น
4. กลยุทธ์พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและให้มีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของบุคลกรทางการศึกษา 5. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของบุคลกรทางการศึกษา
ทุกระดับ
ทุกระดับ
6. กลยุทธ์ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนา
6. กลยุทธ์ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้าง
อาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. กลยุทธ์สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุง
7. กลยุทธ์สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
8. กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/
8. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิง
สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ
บูรณาการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน
เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
9. กลยุทธ์การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
9. กลยุทธ์การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ความเป็นเลิศ
ความเป็นเลิศ

- รับทราบ
5.7 การปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามที่สถาบั นวิ จัย และพัฒนา มีภ ารกิจด้านการบริการวิ ชาการอยู่ 2 อย่ างคื อ 1. การ
ดําเนินงานให้บริการวิชาการ และ 2. การประสานงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จาก
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา (2550 – 2553) กลุ่มบริการเทคโนโลยี ได้ทําหน้าที่การให้บริการวิชาการ
ประกอบด้วย การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการผลิตอุปกรณ์คนพิการ ซึ่งดําเนินการได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากมีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับงบประมาณ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแม่ พิ ม พ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ก ลุ่ ม บริ ก ารเทคโนโลยี ไม่ ไ ด้ ทํ า หน้ า ที่ ก าร
ประสานงานการให้บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ขาดการ
ประสานระบบข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การ
ดําเนินภารกิจในหน้าที่ผู้ประสานงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สวพ. จึงเสนอการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริการเทคโนโลยีดังนี้
1) เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มบริการเทคโนโลยี เป็นกลุ่มบริการวิชาการ
2) กําหนดภาระหน้าที่ของกลุ่มบริการวิชาการ เป็นหน่วยประสานงานการให้บริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย
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3) ให้ยกภาระงานการให้บริการเทคโนโลยี ได้แก่การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการ
ผลิตอุปกรณ์คนพิการ ไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ โดยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สําหรับ
ภารกิจการให้บริการวิชาการ ของ สวพ. ให้ดําเนินการในลักษณะโครงการบูรณาการ/การ
มีส่วนร่วมปีละไม่เกิน 2 โครงการ
4) ให้กําหนดอัตรากําลังตามภาระงานใหม่ คือ กลุ่มบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศ
ให้ชัดเจน
5) ดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของกลุ่มบริการเทคโนโลยี เพื่อโอนไปให้ศูนย์
ความเป็นเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ขณะนี้ สวพ. ได้ เ สนอขอปรั บ แผนภู มิ โ ครงสร้ า งการแบ่ ง งานภายในและอั ต รากํ า ลั ง
มหาวิทยาลัย แล้ว
5.8 งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน่วยงาน
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีโชติเวช

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
พณิชยการพระนคร
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
พระนครเหนือ

จํานวน
โครงการ
(โครงการ)
3

4

1
-

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. การบริการให้คําปรึกษาและ
การบริการข้อมูล
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิค
การซ่ อมจั กรเย็บผ้ า ซ่ อมเสื้อผ้ า
ออกแบบและประยุ กต์ เสื้ อผ้ า
(Know How)
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่ง
ทอสู่ กลุ่ มแม่ บ้ านตํ าบลบ้ านกุ่ ม
จังหวัดสุพรรณบุรี (ทําบาติกและ
ผลิตภัณฑ์จากบาติก)
1.การบริ การให้ คํ าปรึ กษาและ
บริ การข้ อมู ลเทคโนโลยี ด้ านค
หกรรมศาสตร์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ด้วยเทคนิคการย้อมสี เพื่อต่อ
ยอดอาชีพ
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเห็ ด และ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการจําหน่าย
4. หมู่บ้านสตรีมุสลิมลาดหวาย
1. การบริการให้คําปรึกษาและ
การบริการข้อมูล
-

จํานวน
ผู้รับ
บริการ
(คน)

- รับทราบ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินราย ภายนอก
ได้
( บาท )
( บาท )
( บาท )

20

200,000

80

95,500

50

180,200

100

250,000

50

110,000

60

100,000

50
80

150,000
150,000

-

ที่ประชุม/มติ

-

-

-
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หน่วยงาน
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รวม

จํานวน
ผู้รับ
บริการ
(คน)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินราย ภายนอก
ได้
( บาท )
( บาท )

1. การจัดงานวันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจําปี 2553
ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
2. การให้คําปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยี

12,000

1,300,000

150

250,000

3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3)
4. การเพิ่มมูลค่ าผลิตภั ณฑ์ แปร
รูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
5. หมู่บ้านเผือกหอม

200

250,000

50

150,000

100
12,990

203,000
3,388,700

จํานวน
โครงการ
(โครงการ)
5

ที่ประชุม/มติ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

13

( บาท )

5.9 การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล รายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.พระนคร” จํานวน 8 ตอน/ภาค ขณะนี้บันเทปรายการแล้ว 2 ตอน

- รับทราบ
มอบ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
นําเสนอรายการในการ
ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
พิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป

- วันrพุธที่ 22
มิถุนายน 2554
เวลา 13.30 น.

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวรุจิรา จันทร์สุวรรณ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุจินดา รังสิกรรพุม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

