รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
ดร.ปริญญา มากลิ่น
ผศ.วันดี
มาตสถิตย
นายสําเริง
แพงศรี
นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
ผศ.วีนา
สงวนพงษ
นางสุจินดา รังสิกรรพุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล) ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และขอชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ๓ เลม โดยเลมที่ ๑ เปน
รายงานผลการดําเนิ นงานประจํ าป งบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่งเปนเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๑.๑
เอกสารเลมที่ ๒ คือ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑ โดยปที่ ๑ วารสารวิชาการและ
วิจัย ใชปกสีมวง ซึ่งเปนสีของ มทร.พระนคร สวนปที่ ๒ ปกจะใชสีของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และในป
ตอ ๆ ไปจะเปลี่ยนไปใชสีของคณะตาง ๆ เรียงตามตัวอักษร จนครบ ๙ คณะ สวนเอกสารเลมที่ ๓ คือรายงาน
ประจําป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ของศูนยบมเพาะธุรกิจ จากนั้นประธานดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รอบ ๑๒ เดือน
ประธานแจงเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ สวพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รอบ ๑๒
เดือน ตามเอกสารแนบที่ ๑.๑ ซึ่งจะเปนการนําเสนอโครงสรางของ สวพ. และผลการดําเนินงานในรอบปของ
สวพ. เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการของสวพ. เพื่อพิจารณาวา ใน
รอบปตอไป สวพ. ควรพัฒนางานไปในทิศทางใด โดยขอใหคณะกรรมการเสนอแนะในการประชุมครั้งตอไป
จากนั้นประธานขอใหผูบริหารของ สวพ. แตละทานรายงานผลงานในความรับผิดชอบ
รองผูอํานวยการฝายวิจยั (ผศ.ทรงสิริ วิชริ านนท) รายงานวา ในป ๒๕๕๑ มีผลการดําเนินงานดังนี้
๑. งานวิจัยมีทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ มีอาจารยทํางานวิจัย ๘๓ คน งานวิจัยที่แลวเสร็จมี ๖ คณะ ๓
หนวยงาน คือ กองนโยบายและแผน กองประชาสัมพันธ และ สวพ. โดยจะมีการมอบวุฒิบัตร
ชมเชยการทํางานวิจัยเสร็จตามเวลา ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒
๒. งานวารสารวิชาการและวิจัย จัดพิมพปละ๒ ฉบับ ฉบับปที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มีบทความวิจัยลงตีพิมพ
จํานวน ๑๐ บทความ เปนบทความภายนอก ๓ บทความ คิดเปนรอยละ ๒๗.๓ บทความภายใน
๗ บทความ คิดเปนรอยละ ๗๒.๗ โดยมีผูประเมินบทความ ๓๑ ทาน เปนผูประเมินภายใน ๒
ทาน ผูประเมินภายนอก ๒๙ ทาน สวนวารสารปที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางตีพิมพ
มีบทความวิจัยตีพิมพ ๑๐ บทความ เปนบทความภายใน ๓ บทความ คิดเปนรอยละ ๒๗.๓
บทความภายนอก ๗ บทความ คิดเปนรอยละ ๗๒.๗ มีผูประเมินบทความ จํานวน ๔๒ ทาน
แบงเปน ผูประเมินภายใน ๖ ทาน ผูประเมินภายนอก ๓๕ ทาน
๓. งานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สวพ. รวมกับ สสท. จัดรายการราชมงคลพระนครกับ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
สศทท. ๑๕ (UBC ๙๕) ทุกวันศุกร เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. งานการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ แสดงผลงานในรูปของการจัดบอรด และผลิตภัณฑ
๔ งาน คือ
๔.๑. งานวันนักประดิษฐ ระหวางวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๔.๒. โครงการ Energy Fair สัญจร เพื่อลดวิกฤตพลังงาน ลดวิกฤตภาวะโลกรอน
ระหวาง วันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยการคาฟวเจอรปารค รังสิต และ
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา

๓

๔.๓. งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจําป ๒๕๕๑ ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา
๔.๔. งานประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ ๑
ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จังหวัดตรัง
นําผลงานวิจัยเขารวมแสดง ๑๒ ผลงาน เปนภาคบรรยาย ๖ ผลงาน ภาคโปสเตอร
๖ ผลงาน และจะมีการสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๒ ณ มทร.ลานนา
๕. การเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ มีนกั วิจยั ที่เสนอผลงาน จํานวน ๖ ทาน คือ อาจารยกฤตพร
ชูเสง และอาจารยคนึงนิจ กัณหะกาญจนะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร อาจารยณัฐพงศ
พันธุนะ อาจารยทง ลานธารทอง อาจารยสมเกียรติ ทองแกว และอาจารยศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว
คณะวิศวกรรมศาสตร
๖. การพัฒนานักวิจยั มี ๒ โครงการ คือ
๖.๑ โครงการวิจัยสัญจร เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
และวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ คณะบริหารธุรกิจ
๖.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางนักวิจยั มืออาชีพ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถนุ ายน
๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร และวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ณ คณะบริหารธุรกิจ
๗. การบริการเทคโนโลยี แบงออกเปน ๔ งาน คือ
๗.๑. งานบริการวิชาการ
๗.๒. งานปฏิบัติการ (ยังไมมีหัวหนากลุมงาน) รองผูอํานวยการฝายบริการเทคโนโลยี
อาจารยพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล รับผิดชอบ
๗.๓. งานคลินิกเทคโนโลยี ผอ.สวพ. รับผิดชอบ
๗.๔. งานบมเพาะวิสาหกิจ รองผูอ ํานวยการฝายบริหาร ผศ.อุดมวิชช พลเยีย่ ม
รับผิดชอบ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๑.๒ รายงานผลและแผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รอบปงบประมาณ ๒๕๕๑
ประธานแจงเรื่อง รายงานผลและแผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รอบปงบประมาณ
๒๕๕๑ ตามเอกสารแนบที่ ๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมที่ตองทําทุกป โดยนําผลประกอบการทีไม
เขาเปาของปนั้น ๆ เขาแผนบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ผลการบริหารความเสี่ยงของ
สวพ. มี ๓ ประเด็น คือ

๔

๑. ใหไดงบประมาณวิจัยจากแหลงทุกภายนอกเพิม่ ขึ้น
๒. ใหผลการวิจยั เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
๓. ใหไดจาํ นวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน
ไมต่ํากวา ๘๔ กิจกรรม/โครงการ
แผนบริหารความเสีย่ งทีก่ ําหนดไว มี ๒ เรื่อง คือ
๑. งบประมาณวิจยั จากแหลงทุนภายนอกไมต่ํากวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เพื่อใหผลการวิจยั แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไมตํากวารอยละ ๗๐
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๑.๓ คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประธานแจงเรือ่ ง คํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ ตามเอกสารแนบที่ ๑.๓ ประเด็นการประเมินผล มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผล มีตัวชี้วัด ๕ ตัว ที่ สวพ.
รับผิดชอบอยูคือ
๑. ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน มี
ผอ. สวพ. รับผิดชอบ
๒. ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม มีอาจารยพงษศักดิ์ จตุรานาคากุล รับผิดชอบ
๓. รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคทตี่ ีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจยั ประจํา มี ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท รับผิดชอบ
๔. รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคทนี่ ํามาใชอนั กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจยั ประจํา มี ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท รับผิดชอบ
๕. จํานวนผลงานวิชาการทีไ่ ดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพ จากหนวยงานที่เชื่อถือได
ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจยั ประจํา มี ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท รับผิดชอบ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๑.๔ การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประธานแจงเรือ่ ง การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามเอกสารแนบที่ ๑.๔ โดยแยกเปน ๒ ผลผลิต คือ
๑. ผลผลิตงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี มี ๑ แผนงาน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๘๖๕,๐๖๕ บาท
๒. ผลผลิตสรางองคความรู มี ๑ แผนงาน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๗๙๗,๗๓๙ บาท

๕

ผศ.วีนา สงวนพงษ เสนอวา ขอใหสรุปรายงานแยกเปนคณะ เพื่อจะไดทราบวาแตละคณะมีการเสนอ
โครงการเทาไร ไดรับงบประมาณสนับสนุนเทาไร เพื่อทีจ่ ะไดเปนขอมูลนําไปพัฒนาตอไป และ ผศ.วันดี
มาตสถิตย เสนอวาการบริการวิชาการแกสังคม ควรรายงานแยกเปนคณะ จะไดเห็นอยางชัดเจนวามีการพัฒนา
อยางไร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๑.๕ งบประมาณวิจัย มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒
ประธานแจงเรื่อง งบประมาณวิจัย มทร.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ ตาม
เอกสารแนบที่ ๑.๕ โดยในปงบประมาณ ๒๕๔๙ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓,๒๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนอยมาก
เมื่อเทียบกับ มทร. อื่น ๆ ดังเชน มทร. รัตนโกสินทร ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ ไมมีงบประมาณ แตในปงบประมาณ
๒๕๕๒ ไดรับงบประมาณ ๑๒,๙๙๔,๖๐๐ บาท ในขณะที่ มทร.พระนคร ไดรับงบประมาณ ๕,๖๘๔,๔๐๐ บาท
และ สวพ. ไดเสนอ มทร. รับทราบแลว และในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มทร. จะชวยดูแลงบประมาณใหเปนพิเศษ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๑.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานแจงเรือ่ ง ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามเอกสารแนบที่ ๑.๖
สวพ. รับผิดชอบ ขอ ๓.๑.๑, ๓.๑.๔, ๓.๑.๖, ๕.๑.๑ – ๕.๑.๙ ยกเวน ๕.๑.๗ แตขอ ๕.๑.๘ จัดตั้งหนวยจัดการ
ทรัพยสนิ ทางปญญา คาดวาจะดําเนินการในป ๒๕๕๔ เนือ่ งจากตองใชบคุ ลากรที่มคี วามชํานาญเปนพิเศษ และมี
ความรูอยางนอยประดับปริญญาโท ซึ่งขณะนี้ สวพ. ยังขาดบุคลากรในสวนนี้
อาจารยสําเริง แพงศรี เสนอแนะ วาการจดสิทธิบัตร มีการลงทะเบียนในการจดโดยเสียคาลงทะเบียนดวย
แลวใหรอผล ซึง่ ใชเวลานานมาก แลวจึงแจงกลับมาใหแกไข เมื่อจะสงกลับไปอีกครั้ง ก็จะเสียคาใชจา ยอีก แลวให
รอผลอีกซึ่งใชระยะเวลาในการรอคอยนานมาก ดังนั้น ผูที่จะรับผิดชอบในการจดสิทธิบัตร จึงตองอาศัยผูมีความรู
อยางลึกซึ้ง
ผศ.วีนา สงวนพงษ ตัง้ ขอสังเกตวา ศูนยวิจยั สังคมศาสตรประยุกต ของคณะศิลปศาสตร ไมมีอยูใ นผัง
ยุทธศาสตร มทร. พระนคร ซึ่งประธาน ไดชี้แจงวา ผังยุทธศาสตร มทร.พระนคร ทีแ่ จกในวันนี้ เปนผังยุทธศาสตร
ที่ไดรับจากกองนโยบายและแผน ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงอีก สวพ.จะประสานกับ
กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบขอมูลทีช่ ัดเจนอีกครัง้ และขอใหคณะประสานสอบถามกับกองนโยบายและแผน
ดวย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

๖

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการแจงเรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งสรุปรายงานการประชุม ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ ๒
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๑
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การจัดทําแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของการตรวจประเมิน SAR ปการศึกษา ๒๕๕๑
ประธานแจงเรือ่ ง การจัดทําแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของการตรวจประเมิน SAR ปการศึกษา ๒๕๕๑
ตามเอกสารแนบที่ ๓ จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๐ ในวันที่ ๙ และ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จากคณะผูป ระเมินภายในของ มทร.พระนคร โดย รศ. ดร. วีระเชษฐ
ขันเงิน และคณะ มี ๖ ขอ และ สวพ. ไดจดั ทําแผนพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ มาดวยแลว
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะวาการจัดทําแผนพัฒนาในแตละครั้งขอใหศกึ ษาแผนยุทธศาสตร
และมาตรการของมหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหการพัฒนานัน้ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว และไปใน
ทิศทางที่ชดั เจน ไมควรทําแผนพัฒนาโดยไมมีเปาหมายรองรับ
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
๔.๑ การดําเนินการศูนยบมเพาะธุรกิจ
ประธานแจงเรื่องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติให มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ดําเนินการศูนยบม เพาะธุรกิจตอในปงบประมาณ ๒๕๕๒ จากผลการตรวจประเมินของ สกอ. มี
มหาวิทยาลัย ๑๐ แหง ที่รว มดําเนินการ มีมหาวิทยาลัย ๘ แหง ผานการประเมิน สวนอีก ๒ แหง ตองเขา
แผนฟนฟู ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ (Start up) ๑ ราย จะไดรับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และผู
ดําเนินธุรกิจเต็มรูปแบบไดโดยไมตองพึง่ มหาวิทยาลัย (Spin off) ไดรบั งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๔.๒ การจัดทําวารสารวิชาการและวิจยั รวมกันใน ๙ มทร.
ประธานแจงวา เมือ่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ มทร.ธัญบุรี เชิญเขารวมพิจารณาการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจยั ของ มทร. ๙ แหง พิมพรว มกันโดยจัดทําเปน ๒ ฉบับ เปนสายวิทยาศาสตร และสาย
สังคมศาสตร มี มทร. ๙ แหงเปลี่ยนกันเปนเจาภาพคราวละ ๒ ป โดยในปแรก มทร.ธัญบุรี เปนเจาภาพจัดทํา

๗

วารสารวิชาการและวิจยั สายวิทยาศาสตร ปละ ๓ เลม และ มทร.รัตนโกสินทร เปนเจาภาพจัดทําสาย
สังคมศาสตร ปละ ๒ เลม โดย มทร.พระนคร ยังคงจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยตอไป ซึ่งการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจยั ๙ มทร. ยังไมเปนทางการ จะนําเขาทีป่ ระชุม อธิการบดี ๙ มทร. ในเดือน มกราคม
๒๕๕๒ จึงจะไดขอสรุป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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