รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 5/2553
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553
ณ หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
4. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.พงษศักดิ์ จตุรนาคากุล)
5. ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
6. ผศ.บุญธรรม
พรเจริญ
7. อาจารยพจนา
นูมหันต
8. อาจารยธานี
สุคนธะชาติ
9. นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
10. นางสุจินดา
รังสิกรรพุม
ผูไมมาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2

เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยคณะกรรมการประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยเปลี่ยน ขอ 4 (3)
ขาราชการในมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกินหาคน
เปนกรรมการ และ (4) หัวหนาสํานักงานผูอ ํานวยการเปนเลขานุการ ขอ 5 ใหผูดํารง
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการประจําสวนราชการอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการตามขอบังคับที่มีการแกไขใหมนี้
ทั้งนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวนั ที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ และใหนับวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการตามที่ไดรับแตงตั้งตามขอบังคับที่มีการแกไขใหมนเี้ ปนวาระแรก ดังนัน้ สวพ.
ตองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
- รับทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจง
ขอเปลี่ยนรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2553 ที่
ไดจัดสงไปใหกอนหนานี้ เปนฉบับที่นําเขาการประชุมในวันนี้ โดยมีการแกไข หนาที่ 2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอ 4.1 และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
หนาที่ 5 -6 โดยเพิ่ม ขอ 10 – 13 ในสวนของกลุมบริการเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา ไดสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553
จํานวน 8 หนา ดังรายละเอียดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยศูนยบมเพาะธุรกิจ
มทร.พระนคร
ตามมติที่ประชุมผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่
7/2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ใหคณะบริหารธุรกิจเปนหนวยงานบริหารจัดการศูนย
บมเพาะธุรกิจ (UBI) และ สวพ. ไดขออนุมัติมหาวิทยาลัย ดําเนินการดังนี้
1. จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารและ การ
ดําเนินงานอื่น ๆ โดยประสานกับคณะบริหารธุรกิจ
2. สงมอบงานของศูนย UBI แกคณะบริหารธุรกิจ หลังการประเมินผลการดําเนินงาน
รอบ 18 เดือน (ประมาณเดือนธันวาคม 2553)

- รับรองรายงานการ
ประชุม

- พิจารณาขอบังคับ
มทร.อีสาน เปนการ
เบื้องตนบางสวน และ
มอบ สวพ.
ดําเนินการยกรางและ
ปรึกษานิตกิ ร กอนเขา
กรรมการการเงิน
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3. การสงมอบครุภัณฑสํานักงานของ สวพ. ทีเ่ กี่ยวของกับงานบมเพาะวิสาหกิจ แก
คณะบริหารธุรกิจ โดยปจจุบันฝากไวที่สาํ นักงานศูนย UBI คณะวิศวกรรมศาสตร
สวพ. ไดเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อประกอบการพิจารณา
3.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริการวิชาการ
พ.ศ. ....
สวพ. ไดนําระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยโครงการบริการสังคมของ
หนวยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545 มาปรับแก และไดมีการประชุมคณะกรรมการยกรางระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับงานดานวิจยั และบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 โดยมติ
ที่ประชุมไดมอบ อาจารยพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งไดนํารางระเบียบเสนอ รองศาสตราจารยวลัย หุตะโกวิท รองอธิการบดี
ดานการคลังและทรัพยสิน เพื่อพิจารณาใหความเห็นเพิม่ เติม แตมิไดรับเอกสารกลับคืน

ที่ประชุม/มติ

- มอบ สวพ. เชิญ รอง
อธิการบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ รอง
อธิการบดีดานการคลังและ
ทรัพยสิน กองบริหารงาน
บุคคล กองคลัง สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ประชุม
เพื่อหาแนวทาง

3.3 การปรับปรุงกระบวนการตามคูมือขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน PM 07
คูมือขั้นตอนการทํางาน งานบริการวิชาการแกสังคม PM 07-2 ประกอบดวย
- เห็นชอบ
1. แผนภูมกิ ารปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม รหัสเอกสาร FC 07-2
2. วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนดําเนินงานการใหบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชงาน
ประจําป รหัสเอกสาร WI 07-2-01 ประกอบดวย
1) แผนภูมกิ ารปฏิบัติงานขั้นตอนการดําเนินงาน รหัสเอกสาร FC 07-2-01
2) แบบประเมินความพึงพอใจงานบริการวิชาการรายบุคคล รหัสเอกสาร
FM 07-2-01
3) แบบประเมินความพึงพอใจงานบริการวิชาการรายโครงการ รหัสเอกสาร
FM 07-2-02
3. วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนจัดทําและสงรายงานผลการดําเนินงานการใหบริการวิชาการ
รหัสเอกสาร WI 07-2-02 ประกอบดวย
1) แผนภูมกิ ารปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดทําและสงรายงานผลการดําเนินงานการ
ใหบริการวิชาการ รหัสเอกสาร FC 07-2-02
2) แบบรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติงานประจําป
รหัสเอกสาร FM 07-2-03
3) แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานใหบริการวิชาการตามแผนปฏิบัตงิ านประจําป
ของหนวยงาน จากแบบ FM 07-2-03 รหัสเอกสาร FM 07-2-04
4) แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานใหบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปของมหาวิทยาลัย จากแบบ FM 07-2-04 รหัสเอกสาร FM 07-2-05
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสังคม ประเภทวิชาชีพ
(ทดสอบ ตรวจสอบ วิทยากร ออกแบบ ซอม-สราง ฯลฯ ) รหัสเอกสาร FC บว 01 ประกอบดวย
1) แบบขอรับบริการวิชาการแกสังคม ประเภทวิชาชีพ รหัสเอกสาร FM บว 01-1
2) แบบรายงานผลการบริการวิชาการ ประเภทวิชาชีพ (ทดสอบ ตรวจสอบ วิทยากร
ออกแบบ ซอม-สราง ฯลฯ) รหัสเอกสาร FM บว 01-2
3) แบบสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประเภทวิชาชีพของหนวยงาน จากแบบ
FM บว 01-2 รหัสเอกสาร FM บว 01-3
4) แบบสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประเภทวิชาชีพของหนวยงานจาก
แบบ FM บว 01-3 รหัสเอกสาร FM บว 01-4
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการแกสังคม (ผูทรงคุณวุฒ)ิ รหัสเอกสาร
FC บว 02 ประกอบดวย
1) แบบรายงานการบริการวิชาการ การเปนผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย และ
วิทยากรตามแผนฯ รหัสเอกสาร FM บว 02-1
2) แบบสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานการเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และวิทยากรตามแผนฯ จากแบบ FM บว 02-1 รหัสเอกสาร
FM บว 02-2
3) แบบสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยดานการเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จากแบบ FM บว.02-2 รหัสเอกสาร FM บว. 02-3
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการจํานวน 66 โครงการ
โดยดําเนินการเสร็จสิ้น 64 โครงการ และขยายเวลา 2 โครงการ
ลําดับ

คณะ/หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปะศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองนโยบายและแผน
รวมจํานวนโครงการ

จํานวน
โครงการ
7
5
5
14
10
10
4
4
1
5
1
66

จํานวนโครงการ
ที่ขยายเวลา
1
1
2

จํานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
6
5
5
14
9
10
4
4
1
5
1
64

ที่ประชุม/มติ

- มอบกลุมบริหาร
งานวิจยั
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คณะกรรมการมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางโดยสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้
1. แจงคณะใหกํากับดูแลการทํางานวิจยั และรายงานความกาวหนาใหตรงตามเวลาที่
กําหนด
2. มอบผูรับผิดชอบงานติดตามประเมินผลงานวิจยั ใชวิธีการติดตามหลายชองทาง
4.2 ผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้ง 4 ผลผลิตนั้น
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป ดังนี้
1. ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ ควรปรับปรุงระบบงานโดยใหจดั ทําเปนคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรและผูเกีย่ วของสามารถปฏิบัติงานได
ซึ่งสงผลที่ดีตอการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
2. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1 งบลงทุนการจัดซื้อครุภัณฑควรกําหนดระยะเวลาประมาณไตรมาสสองของ
ปงบประมาณตอไป
2.2 งบรายจายอืน่ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจยั ในปถัดไปควรลดจํานวน
ผูเขารวมโครงการใหสอดคลองกับงบประมาณ
2.3 งบรายจายอืน่ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
นอกจากเปนการจัดในรูปแบบการประชุมสัมมนารวมกับหนวยงานภายนอก
การจัดแสดงนิทรรศการของบุคลากรภายในและการจัดทําเอกสาร ควรมีการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสในการนําเสนอผลงาน
2.4 งบรายจายอืน่ เกี่ยวกับโครงการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร การ
ผลักดันใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงบทความตีพิมพใหเพิ่มขึ้น
2.5 งบอุดหนุนเกีย่ วกับโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม
เปนการสงเสริมการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา ควรขอ
สนับสนุนงบประมาณเพิม่ ขึ้น และในการเผยแพรผลงาน การเพิ่มชองทางการ
เผยแพรในรูปของการเขียนบทความตีพิมพในวารสารหรืองานประชุมวิชาการ
3. ผลงานวิจัยเพือ่ ถายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจยั เพื่อสรางองคความรูในกรณี
โครงการวิจัยของนักวิจัยทีส่ ังกัดคณะใหโอนงบประมาณและเบิกจายยังคณะที่สังกัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการดําเนินงาน สวพ. ประจําเดือนตุลาคม 2553
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรบั การสนับสนุน
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2553 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหดําเนินโครงการจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2553
ของคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย โดยมีการจัดแสดงเครื่องจักร/สิ่งประดิษฐ/เครื่องตนแบบ การ
สาธิตการทํางานของเครื่องจักร/สิ่งประดิษฐ/เครื่องตนแบบพรอมตัวอยางผลิตภัณฑ ระหวาง

- เห็นชอบและมอบงาน
งบประมาณและ
ผูเกี่ยวของ

- รับทราบ
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วันที่ 16 -20 ตุลาคม 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี มีคลินิกเทคโนโลยีเครือขายเขารวมแสดงผลงาน จํานวน 13 แหง จัดแสดงผล
งานทั้งหมาด จํานวน 24 เรื่อง
จากการแสดงผลงานดังกลาว ไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนอยางมากพรอมกับ
ใหนักวิจัยสาธิตการทํางานของผลงานที่รวมจัดแสดงในเวทีใหญของการจัดงาน และแสดง
ความคิดเห็น ตอบขอซักถาม ขอสงสัยตาง ๆ และนําผลงานเผยแพรผานทางสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 7 และสถานีโทรทัศนสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS)
5.2 ผลการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ตามการตรวจราชการประจําปงบประมาณ 2553 ของ
ผูตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยงาน
คลินกิ
เทคโนโลยี
มทร.พระนคร

ศูนยคลินกิ
เทคโนโลยี
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์
ศูนยคลินกิ
เทคโนโลยี
พระนครเหนือ
ศูนยคลินิก
เทคโนโลยี
โชติเวช

จํานวน
โครงการ
(โครงการ)
4

2

1

3

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. จัดนิทรรศการบูรณาการงานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมกับกลุม จังหวัด ครั้งที่ 1
2. จัดนิทรรศการกิจกรรม
วิทยาศาสตรเพือ่ การเรียนรูของ
ชุมชน จังหวัดชุมพร
3. จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2553
4. ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกรมการสารวัตร
ทหารบกปที่ 2
1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจาก
ผาทอพืน้ บาน
2. การใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูลเทคโนโลยี
1. การพัฒนาการสรางมูลคาเพิม่ จาก
เปลือกหอยใหกับกลุม ชุมชนมุสลิม
จังหวัดระนอง
1.การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพชุมตลาดน้ํา (กระถางจากแหน
,ฉากกั้นหองจากเศษขวดแกว/อาหาร
ฮาลาล ไสกรอกเนื้อ/ลูกชิ้นเนื้อ)
2.การใหคําปรึกษาและบริการขอมูล
เทคโนโลยี
3.หมูบานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกลุมสตรีมุสลิม ลาด
หวาย

จํานวน
ผูรับ
บริการ
(คน)
245

งบประมาณ
แหลงงบประมาณ
แผนดิน เงินรายได
ภายนอก
( บาท )
( บาท )
( บาท )
30,000

180

70,000

368

40,000

242

250,000

30

222,000

50

150,000

40

200,000

80

150,000

100

250,000

100

129,000

- รับทราบ
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หนวยงาน
ศูนยคลินกิ
เทคโนโลยี
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

รวม

จํานวน
โครงการ
(โครงการ)
4
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ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. การใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูล
2. การสรางมูลคาเพิ่มปาน
ศรนารายณเพือ่ ใชประโยชน
เชิงพาณิชย
3. การถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ
อาหารของสมาชิก อสวท. อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิม่
ศักยภาพการแขงขัน
4.หมูบานเผือกหอม

จํานวน
ผูรับบริ
การ
(คน)
200

ที่ประชุม/มติ
งบประมาณ
แหลงงบประมาณ
แผนดิน เงินรายได
ภายนอก
( บาท )
( บาท )
( บาท )
300,000

40

443,000

85

146,000

150
2,270

215,000
2,595,000

5.3 ผลการดํา เนิน งานโครงการเสริ ม สรา งผู ป ระกอบการใหม สาขาธุ รกิ จอาหารไทยและ - รับทราบ
ขนมไทย
พันธกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ คือ การพัฒนาผูประกอบการใหมที่เปนนักศึกษา ศิษยเกา
บุ ค ลากรภายใน และบุ ค ลากรภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย โดยเน น ให มี ก ารใช ป ระโยชน จ าก
ผลงานวิ จั ย สู เ ชิ ง พาณิ ช ย ในขณะเดี ย วกั น ยั ง มี บ ทบาทในการให บ ริ ก ารแก สั ง คม โดยการ
ถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพที่ มทร.พระนคร มีความเชี่ยวชาญ เปนวิชาชีพที่สามารถใช
ประกอบอาชีพได อาทิ ดานสิ่งทอ ดานอาหารและดานงานดอกไม
การดําเนินกิจกรรมฝกอบรมบมเพาะสาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย ภายใตโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม นับเปนการดําเนินงาน ที่สามารถสรางอาชีพ สรางรายได ใหแก
กลุม เป าหมายของโครงการ ไดแ ก บั ณ ฑิต ใหม ผูว างงาน ผูถูก ออกจากงาน ลูก จ าง ที่ มี
พื้นฐานการศึกษาดี ใหสามารถจัดตั้งกิจการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งสามารถเสริมความ
พรอมใหแกผูตองการสืบทอดธุรกิจที่มีอยูเดิมใหเขมแข็งตอไปได ในปงบประมาณ 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.มทร. พระนคร)
ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs
Creation : NEC) สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย โดยมีเปาหมายผลผลิตจํานวน 40 ราย
ผลการดําเนินงานพบวา มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 42 ราย ซึ่งสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม 5 ราย
ขยายธุรกิจ 5 ราย มูลคาการลงทุน 875,000 บาท จํานวนการจางงาน 20 คน
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ที่ประชุม/มติ
5.4 ผลการดําเนินงาน กิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ สาขาธุรกิจอาหารภายใตโครงการ “เสริมสราง - รับทราบ
ผูประกอบการใหม”
การดําเนินกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ สาขา “ธุรกิจอาหาร” ภายใตโครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม นับเปนการดําเนินงานที่สามารถชวยใหผูรับการบมเพาะไดรับคําแนะนําที่มี
ประโยชน ชวยคลี่คลายปญหาและไดรับคําแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองแก
ผูประกอบการ ตลอดจนไดรับการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ เทคนิคการผลิตหรือเทคโนโลยีให
สามารถดําเนินธุรกิจและผลิต/บริการที่ตอบสนองความตองการกับกลุมลูกคาเปาหมายของ
ธุรกิจได พรอมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน และสามารถแขงขันได
ในปงบประมาณ 2553 ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(มทร.พระนคร) ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะวิสาหกิจ
สาขา ”ธุรกิจอาหาร” ภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ปงบประมาณ 2553 โดยมี
ผลการดําเนินงานดังนี้
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

1. ผูรับการบมเพาะวิสาหกิจ 5 ราย
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการบมเพาะวิสาหกิจไม
ต่ํากวารอยละ 85
3. ผูผานการบมเพาะวิสาหกิจจํานวนไมนอยกวา 4
ราย
4. ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณจากแผนปฏิบัติการบม
เพาะรายวิสาหกิจ
4.1 นางปุณณดา เลี้ยงชีพ
4.1.1 อุปกรณชวยผลิต 2 รายการ
4.1.2 ผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบเหลือใช 3
รายการ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

- 5 ราย
- รอยละ 90.40
- 5 ราย

- 2 รายการ (อุปกรณแบงแปงคุกกี้สับปะรด
ขนมกลีบลําดวน)
- 4 รายการ (คุกกี้ไขขาว คุกกี้เม็ดมะมวง
หินพานตรสวนิลลา รสสองสี รสชอคโกแลต)

4.1.3 รูปแบบผลิตภัณฑใหม 2 รูปแบบ

- 3 รูปแบบ (พายสับปะรดรูปแบบพิมพกด
กังหันและหอย)

4.1.4 รายไดจากยอดขายเพิ่มขึ้น

- ประมาณการยอดขายป 2553 = 264,0000 บาท

ป 2552 = 240,000 บาท
คิดเปนยอดขายที่เพิ่มขึ้น รอยละ 8.33
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

4.2 นางสาวอรอุมา มุงเจียกกลาง
4.2.1 รูปแบบผลิตภัณฑใหม 3 รูปแบบ

ที่ประชุม/มติ
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

- 3 รูปแบบ (คุกกีช้ อคโกแลตชิฟรูปแบบกระตาย วงกลม
แชเย็น)

4.2.2 รูปแบบบรรจุภัณฑใหม 3 รูปแบบ
4.2.3 มีตราสินคา สัญลักษณ และคําขวัญ

- 3 รูปแบบ (บรรจุภัณฑแบบถุง กระปอง และกลอง)
มีตราสินคา สัญลักษณ และคําขวัญ
- ตราสินคา : Richy Bakery
สัญลักษณ :

4.2.4 มีพันธมิตรรานคาปลีก 1 ราน

คําขวัญ : อรอยจนหยุดไมได

- 4 ราน (ราน B@P รานกาแฟสด “Coffee Today”
สาขาสถานีรถไฟใตดินจตุจักร และสาขาหางสรรพสินคา
บิ๊กซีสุขสวัสดิ์ และสถานีน้ํามัน ปตท. ถนนบางกรวย-ไทร
นอย

4.2.5 รายไดจากยอดขายเพิ่มขึ้น

4.3 นางพัชรีพร วุฒิเทียน
4.3.1 ขอมูลคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ 4
รายการ

- ประมาณการยอดขายป 2553 = 480,000 บาท
ป 2552 = 360,000 บาท
คิดเปนยอดขายทีเ่ พิ่มขึ้น รอยละ 25

- 4 รายการ (น้ํานมขาวโพด น้ําลูกเดือย
น้ําขาวกลองงอก น้ํานมถั่วเหลืองผสมงาดํา

- 2 ชองทาง คือ สหกรณบริการถาวรพัฒนา จํากัด , ราน
4.3.2 ชองทางการจําหนาย 2 ชองทาง

ขาวขาหมูศรียา “รานสถานีขาหมูศรียาน”

4.3.3 รายไดจากยอดขายเพิ่มขึ้น

ป 2552 = 120,000 บาท
คิดเปนยอดขายทีเ่ พิ่มขึ้น รอยละ 90

4.4 นางสาวกอบกุล บุญมีจิว
4.4.1 กระบวนการผลิตที่ลดเวลาและเพิ่มจํานวน
ผลิตภัณฑ 1 กระบวนการ
4.4.2 ชองทางการตลาด 2 ชองทาง
4.4.3 รายไดจากยอดขายเพิ่มขึ้น

- ประมาณการยอดขายป 2553 = 1,200,000 บาท

- 1 กระบวนการ(ลดเวลาการผลิต)
- 2 ชองทาง คือ
1. รานอาหารอิตาเลียน นางเลิ้ง
2. ทางไปรษณีย อยูระหวางรอการพิจารณาสถานที่จัดสง
- ประมาณการยอดขายป 2553 = 1,700,000 บาท
ป 2552 = 1,620,000 บาท
คิดเปนยอดขายทีเ่ พิ่มขึ้น รอยละ 4.71
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

4.5 นางสาวชญาภา มณีนิล
4.5.1 กระบวนการผลิต 1 กระบวนการ
4.5.2 กิจกรรมเสริม การสงเสริมการขาย
4.4.3 รายไดจากยอดขายเพิ่มขึ้น

- 1 กระบวนการ
- การสงเสริมการขาย
- ประมาณการยอดขายป 2553 = 350,000 บาท
ป 2552 = 297,500 บาท
คิดเปนยอดขายทีเ่ พิ่มขึ้น รอยละ 15

5. ผลประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนอกเหนือจากตัวชี้วดั ที่
กําหนด

5.1 นางปุณณดา เลี้ยงชีพ
5.2 นางสาวอรอุมา มุงเจียกกลาง
5.3 นางพัชรี วุฒิเทียน
5.4 นางสาวกอบกุล บุญมีจิว
5.5 นางสาวชญาภา มณีนิล

- แนวทางการทํา GMP, ลดการสูญเสียวัตถุดิบ
- ลดเวลาการผลิต / การบรรจุ
- การสงเสริมการขาย
- การเก็บรักษาวัตถุดิบ
- การสงเสริมการขาย

- รับทราบ

5.5 ผลการประเมินศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร รอบ 12 เดือน
สถานการณการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ครึง่ ทาง)

เครือขาย

1. ภาคเหนือตอนบน (UBI 5 แหง)
2.. ภาคเหนือตอนลาง (UBI 3 แหง)
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(UBI 4 แหง)
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
(UBI 6 แหง)

ระบบ
เครือขาย
ผาน ไม
ผาน

ผาน

ไมผาน

 - 
 - 
 - 

-

-



 - 

-

-



5. ภาคกลางตอนบน (UBI 9 แหง)
6. ภาคใตตอนลาง (UBI 3 แหง)

ราย UBI

สถานการณการดําเนินงานรอบ 12
เดือน (ครบถวน)
ระบบ
ราย UBI
เครือขาย
ผาน ไม ผาน ไมผาน
ผาน

มรภ.
มหาสารคาม



3

มรภ.บุรรี ัมย/
มรภ.สุรินทร/
มรภ.อีสาน

3

1
สจล.

-



-

9

-

-





3




1

3

-



-

4

-

-



-

1





3

1

8

1



8

1

มรภ.นคร
ศรีฯ
9. ภาคตะวันออก (UBI 2 แหง)

3

1

มทร
.พระนคร
8. ภาคใตตอนบน (UBI 4 แหง)



5





7. ภาคกลางตอนลาง (UBI 9 แหง)





หมายเหตุ

มรภ.พระนคร
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- รับทราบ

5.6 การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงป 2553 รอบ 12 เดือน
กิจกรรมที่ 1 : รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอ
อาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา ต่ํากวาเปาหมาย
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงป 2553 รอบ 12 เดือน
หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจยั
วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กิจกรรม
ขั้นตอน/
วัตถุประสงค
(1)
การบริหาร

งานวิจัย
เพื่อใหไดผล
การ
ดําเนินงาน
ดานการวิจัย
เปนไปตาม
เปาหมายที่
กําหนดไว
ในคํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ
(ก.พ.ร.)
และ
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจําป
ของ
มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง
ที่ยัง
เหลืออยู
(2)

ปจจัยความ
เสี่ยง

ผลงาน
วิชาการ/
วิจัยที่
ไดรับการ
จด
ลิขสิทธิ์
และ
ไดรับรอง
คุณภาพ
จาก
หนวย
งานที่
เชื่อถือได
ต่ํากวา
เปาหมาย
ที่กําหนด

1.
บุคลากร
ไมเห็น/
ไมให
ความสํา
คัญของ
การจด
ลิขสิทธิ์
งาน
วิชาการ/
วิจัย
2.
บุคลากร
ขาด
ความรู
เรื่องการ
จด
ลิขสิทธิ์
และการ
รับรอง
คุณภาพ
ผลงาน
วิชาการ/
วิจัย

การจัดการความเสี่ยง
(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

(3)

สถานะ
ดําเนินงาน
(6)

1. ใหความรูเรื่อง
การจดลิขสิทธิ์ และ
การรับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการ/วิจัย
2. สนับสนุนให
บุคลากรจัดทํา
ผลงานวิชาการเพื่อ
ขอจดลิขสิทธิ์
3. ติดตามขาวสาร
เกี่ยวกับชองทางใน
การเผยแพรผลงาน
และประชาสัมพันธ
ใหทั่วถึง
4. ประกาศเกี ย รติ
คุ ณ แก บุ ค ลากรที่ มี
ผลงานได รั บ การจด
ลิขสิทธิ์

30 กันยายน 2553
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- กองบริหารงาน
บุคคล
- คณะ

*

*

*

0

วิธีการดําเนินงาน/
ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ
(7)

1.จัดโครงการฯ
เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา ระหวาง
29-30 กรกฎาคม
2553
2.สนับสนุนใหมี
การแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์โดยการจัด
ประชุมเพื่อชี้แจง
และใหรายละเอียด
3. ประชาสัมพันธ
ผาน
www.ird.rmutp.ac.
th และ
ประชาสัมพันธผาน
E- mail นักวิจัย
4. อยูระหวาง
ดําเนินการเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกผู
สมควรไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายที่กําหนดไวนี้เพื่อใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6) * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
√ = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาทีก่ ําหนด X = ยังไมไดเริ่มดําเนินการ และ O = อยูระหวางดําเนินการ

12

ที่ประชุม/มติ

เรื่องที่ประชุม
กิจกรรมที่ 2 : จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนําไปอางอิงใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชงาน ต่ํากวาเปาหมาย
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงป 2553 รอบ 12 เดือน
หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจยั
วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กิจกรรม
ขั้นตอน/
วัตถุประสงค
(1)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู
(2)

ปจจัยความ
เสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

(6)

(3)

การบริหาร

งานวิจัย
เพื่อให
ไดผลการ
ดําเนินงาน
ดานการ
วิจัยเปนไป
ตาม
เปาหมายที่
กําหนดไว
ใน
คํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ
(ก.พ.ร.)
และ
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจําป
ของมหา
วิทยา ลัย

ผลงานวิจัย
ที่มีการ
เผยแพรใน
วารสาร
ประชุมสัม
มนาทาง
วิชาการ
หรือ
นําไปใช
อางอิงใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ
หรือ
นําไปใช
งาน ต่ํา
กวา
เปาหมายที่
กําหนด

1. นักวิจัย
ไมเห็น/
ไมให
ความ
สําคัญ
ของการ
เผยแพร
ผลงาน
วิจัยและ
การ
นําไปใช
งาน
2.
คุณภาพ
ของ
ผลงาน
วิจัยยัง
ไมได
มาตรฐาน
3. ไมได
รับ
ขาวสารที่
จะชวยให
มีโอกาส
ในการ
นําเสนอ
เผยแพร
และนํา
ผลงานไป
ใช

สถานะ
ดําเนินงาน

1. ประกาศเกียรติ
คุณแกนักวิจัยที่มี
ผลงานไดรับการ
เผยแพร มีการ
นําไปใชประโยชน
รวมไปถึงการจด
ทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา
2. ประกาศเกียรติ
คุณแกหนวยงานที่
สามารถบริหาร
จัดการงานวิจัย ให
ไดรับการเผยแพร มี
การนําผลงานไปใช
ประโยชน รวมไป
ถึงการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
3. ใหการสนับสนุน
โดยจายเงินสมนาคุณ
แก ผู เ ขี ย นบทความ
วิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร
ตี พิ ม พ ใ นระดั บ ชาติ
และนานาชาติ

30 กันยายน 2553
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- คณะ

0

วิธีการดําเนินงาน/
ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ
(7)

1.อยูระหวาง

ดําเนินการเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกผู
สมควรไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ

0

0

2.อยูระหวาง
ดําเนินการเพื่อ
พิจารณาคัดเลือก
หนวยงานทีส่ มควร
ไดรับการประกาศ
เกียรติคณ
ุ

3.อยูระหวางจัดทํา
รางระเบียบ
หลักเกณฑและ
อัตราการจายเงิน
สมนาคุณแกผูเขียน
บทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

ประโยชน

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายที่กําหนดไวนี้เพื่อใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6) * = ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด √ = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาที่กําหนด X = ยังไมไดเริ่มดําเนินการ และ O = อยูระหวาง
ดําเนินการ
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กิจกรรมที่ 3 : ผลงานวิจัยไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงป 2553 รอบ 12 เดือน
หนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจยั
วัตถุประสงคระดับภาระงาน/กิจกรรม
ขั้นตอน/

ความเสี่ยง
ที่ยัง
เหลืออยู
(2)

ปจจัย
ความเสี่ยง

ผลงานวิจัย
ไมแลว
เพื่อใหไดผล เสร็จ
การ
ภายใน
ดําเนินงาน ระยะเวลา
ดานการวิจัย ที่กําหนด
เปนไปตาม
เปาหมายที่
กําหนดไว
ในคํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ
(ก.พ.ร.)
และ
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจําป
ของ
มหาวิทยาลัย

1. นักวิจัย

วัตถุประสงค
(1)
การบริหาร
งานวิจัย

การจัดการความเสี่ยง
(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(5)

(3)
1. กําหนดมาตรการ

30 กันยายน 2553
ไม
ชะลอการสนับสนุน - สถาบันวิจัยและ
ดําเนินการ งบประมาณในป
พัฒนา
ตามแผนที่ ถัดไป สําหรับ
- คณะ
กําหนด
นักวิจัยที่ดําเนินงาน
2. นักวิจัย วิจัยไมแลวเสร็จตาม
มี ภ า ร ะ แผน
งานมาก
2. ประกาศรายชื่อผู
ที่ดําเนินงานวิจัย
แลวเสร็จ และไม
แลวเสร็จตามแผน

3. ประกาศเกี ย รติ
คุ ณ แก ห น ว ยงานที่
ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร
จั ด การงานวิ จั ย ให
แลวเสร็จตามแผน

สถานะ
ดําเนินงาน
(6)
*

0

0

วิธีการดําเนินงาน/
ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ
(7)

1.ในปงบประมาณ
2554 มีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
วิจัย จากประวัติการ
ทําวิจัยในปกอน

2.อยูระหวางการ
ตรวจสอบรายชือ่
นักวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2553 ที่
ดําเนินงานวิจัยแลว
เสร็จตามแผน
3.อยูระหวาง
ดําเนินการเพื่อ
พิจารณาคัดเลือก
หนวยงานทีส่ มควร
ไดรับการประกาศ
เกียรติคณ
ุ

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานใหเลือกเครื่องหมายที่กําหนดไวนี้เพื่อใชแสดงสถานะใสลงในชอง (6) * = ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด
√ = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาที่กําหนด X = ยังไมไดเริ่มดําเนินการ และ O = อยูระหวางดําเนินการ

ประธาน แจงวาไดดําเนินการแลวเสร็จทุกจิ กรรมแลว
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เรื่องทีป่ ระชุม
5.7 การประเมินผลเปาหมายและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ 2553

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ

การประเมิ
การประเมินผล
เปาหมายและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.
พ.ศ. 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนา

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนที่ 2 : ความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

เปาหมาย
ของตัวชี้วัด

การประเมินผล

จัดการศึกษา
ดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ

1. เปนแหลงการศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่เขมแข็งและได
มาตรฐานสากล
2. สรางคนคุณภาพสูโลก
อาชีพ

จํานวนบุคลากรใน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ไดรับการ
พัฒนา

รอยละ 75

รอยละ 88.46

ลําดับ

การประเมินผล
แผนการจัดการความรู แผนที่ 2
หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมการจัดการความรู
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1

การบงชี้ความรู

มีทะเบียนรายการ
ความรูที่ไดรับ
การบงชี้

6 เรื่อง

ผลการ
ดําเนินงาน
6 เรื่อง

2

การสรางและแสวงหาความรู
- ภายในหนวยงาน
- ภายนอกหนวยงาน

จํานวนบุคลากร
ที่เขารวม
กิจกรรม

ไมนอยกวา
รอยละ 75

รอยละ 75

3

การจัดความรูใหเปนระบบ
- จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู

มีทะเบียนรายการ
ความรูที่ไดรับการบงชี้/
คลังความรู

มีทะเบียนความรู/
คลังความรูทุก
หนวยงาน

- ทะเบียนความรู
งปม.2553
จํานวน 6 เรื่อง
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เรื่องทีป่ ระชุม
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ที่ประชุม/มติ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
6 กิจกรรม

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

อยางนอย
1 กิจกรรม

5

การเขาถึงความรู
- เผยแพรผาน Web site
- จัดทําเปนเอกสาร , e-document ,
หนังสือเวียน
- บอรดประชาสัมพันธ
- การอบรม , สัมมนา , กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

มีจํานวนชองทางที่
เขาถึงความรู

อยางนอย
3 ชองทาง

- เผยแพรผาน Web
site
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- จัดทําเอกสาร

6

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
-กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ทาง Web blog/ Web board/ e-mail
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

- จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

1 ครั้ง
- 1 CoP ตอ
หนวยงาน
(12 \CoP)

- 27 ครั้ง
15 CoP

7

การเรียนรู
- การนําการจัดการความรูไปใชใน
การปรับปรุง
พัฒนางาน

- รอยละ 95.44
จํานวนบุคลากรใน
รอยละ 70
หนวยงานที่ไดรับ
ของบุคลากร
ความรูและนําผลไปใช ที่ไดรับความรูและนําผล
ไปใช

- จํานวน COP

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม
นางวันดี ชวยประยูรวงศ
ผูตรวจรายงานการประชุม

