รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 3/2553
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553
ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
1. ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
4. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.พงษศกั ดิ์ จตุรนาคากุล)
5. ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
6. ผศ.บุญธรรม
พรเจริญ
7. อาจารยพจนา
นูมหันต
8. อาจารยธานี
สุคนธะชาติ
9. นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
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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เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่องทีป่ ระธานแจง
- รับทราบ
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยคณะกรรมการประจํา
สวนราชการ พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตองมีคณะกรรมการประจําสวน
ราชการ ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมไดหมดวาระลงเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 จึง
แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ 541/2553 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการจะครบวาระ
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
2) การจัดทําระเบียบวาระการประชุม จัดทําตามแบบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
3) กิจกรรมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 7 -22 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
2553” ระหวางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยประชุมบางกอก
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ
- กิจกรรมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
1.2 เรื่องทีเ่ ลขานุการแจง
- รับทราบ
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
1) คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ชุดนีแ้ ตงตั้งตามกฎหมาย เปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553
จํานวน 7 หนา ดังรายละเอียดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว

- รับรองรายงานการประชุม
โดยปรับแกไข หนา 5
1.2 ขอ 8 แกไขเปน คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ และ 2.1 แกไข
เปน รับรองรายงานการ
ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบตั ิราชการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอรางแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
2554 เขารวมประชุมเพื่อพิจารณา
4.2 แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552 คณะผูประเมินไดให
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ จํานวน 1 ขอ
2) องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จํานวน 2 ขอ
3) องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 1 ขอ
4) องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ จํานวน 1 ขอ
5) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ขอ
6) องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ขอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ผังยุทธศาสตร แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา แผนปฏิบัติราชการ เปาหมายคุณภาพ
5.2 รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารทั่วไป
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ผลผลิตที่ 2: ผลงานการใหบริการวิชาการ ไดรับงบประมาณ จํานวน 17 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 โครงการ และจะดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2553 อีก 2
โครงการ
- ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ ดําเนินการจัดซื้อเรียบรอยแลว
2 งบเงินอุดหนุน จํานวน 1 โครงการ ดําเนินการเรียบรอยแลว
3 งบรายจายอื่น จํานวน 6 โครงการ ดําเนินการเรียบรอยแลว

ที่ประชุม/มติ

- เห็นชอบ

- เห็นชอบ

- รับทราบ
- รับทราบ
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2) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552
1) สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ มทร. พระนคร จําแนก
ตามประเภทของตัวบงชี้ รวม 9 องคประกอบ ผลการประเมินไดระดับ ดีมาก
2) สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของตัวบงชี้ ของ สกอ.
รวม 9 องคประกอบ ผลการประเมินไดระดับ ดีมาก

ที่ประชุม/มติ

5.2 รายงานผลการดําเนินงาน กลุมบริหารงานวิจัย
- รับทราบ
สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนานักวิจัยประจําป 2553
- โครงการวิจยั สัญจร ระหวางวันที่ 21 -22 มกราคม 2553 ณ จังหวัดเพชรบุรี มี
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 53 คน ใชงบประมาณ จํานวน 123,574.88 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโ ปรแกรมโปรแกรม National Research Project
Management (NRPM)ในวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2553 ณ หองเรียนรูดวยตนเอง สํานักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ศูน ย พระนครเหนือ ) มีผู เขาร ว มโครงการ จํา นวน 100 คน ใช
งบประมาณ จํานวน 48,700 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคนขอมูลและการจัดทําสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ระหวางวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2553 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนยเทเวศร) มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 35 คน ใชงบประมาณ จํานวน 14,734.60 บาท
- โครงการตนกลานักวิจัย มทร.พระนคร หัวขอ กระบวนการวิจัย วันที่ 16-18 มิถุนายน
2553 และ 1-3 กรกฎาคม 2553 ณ มทร.พระนคร / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี /หาวิทยาลัย
ขอนแกน มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 54 คน ใชงบประมาณ จํานวน 206,582.26 บาท
- โครงการตนกลานักวิจัย มทร.พระนคร หัว ขอ หัวขอการจัดการทรัพยสิน ทางปญญา
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมเฟองทองคณะวิศวกรรมศาสตร มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 75 คน ใชงบประมาณ จํานวน 64,940 บาท
2) ขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณประจําป พ.ศ. 2555
- กองนโยบายและแผน ไดแจงผลการจัดสรรงบประมาณรายจายที่ผานการเห็นชอบจากที่
ประชุมของมหาวิทยาลัยและผานการพิจ ารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจ ารณารางพระบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2554 และสภา
ผูแทนราษฎร ไปยังหนวยงานทั้ง 9 คณะของ มทร.พระนครแลว ในสวนผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 29 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 10,899,300 บาท ผลผลิตผลงานวิจัย
เพื่อสรางองความรู 17 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 4,257,800 บาท รวม 46 โครงการรวม เปน
เงินงบประมาณ 15,157,100 บาท
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- งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการ
สงผลการพิจารณางบประมาณเงินรายไดของคณะไปยังกองนโยบายและแผนซึ่งนี้ไดเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินรายไดในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 และนําเขาสภามหาวิทยาลัยในเดือน
สิงหาคม
- การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ไดแจงเรื่องการเสนอของบประมาณ
(แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีกําหนดสงสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และทางสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดกําหนดใหทางหนวยงานในมทร.พระนครสงขอเสนอการวิจัยภายในวันที่ 20 กันยายน 2553
เพื่อดําเนินการใหอนุกรรมการพิจารณา และสงขอมูลใหนกั วิจัยแกไขพรอมสงขอมูลผานระบบ
บริหารงานวิจยั แหงชาติ เพื่อใหตามเวลาที่ วช. กําหนด
3) การติดตามรายงานความกาวหนาการดําเนินการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2553
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกําหนดใหนักวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนใหทํางานวิจัย จากงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ โดยใหรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยทุกไตรมาสที่ ๑-๔ (รอบ ๓,๖,๙,๑๒ เดือน)
ทั้งนี้ใหใชแบบรายงานความกาวหนา (แบบ ต-๑ช/ด) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ซึ่งในรอบไตรมาสที่ ๓ (รอบ ๙ เดือน) หนวยงานที่รายงานครบ จํานวน 5 คณะ 1 สถาบัน รายงาน
ไมครบ จํานวน 5 คณะ
- มีงานวิจัยที่ขอขยายเวลาการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่คาดวางานวิจัยไม
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอขยายเวลาการ
วิจัย 3 โครงการ ดํา เนิน การวิจัยเสร็จเรียบรอย 2 โครงการ และอยูร ะหวางดําเนิน การวิจัย 1
โครงการ คณะบริหารธุรกิจขอขยายเวลาการวิจัย 4 โครงการ ดําเนิน การวิจัยเสร็จเรียบรอย 2
โครงการ และอยูระหวางดําเนินการวิจัย 2 โครงการ คณะศิลปศาสตร ขอขยายเวลาการวิจัย 4
โครงการ ดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอย 2 โครงการ ขอยกเลิกโครงการวิจัย 1 โครงการ และอยู
ระหวางดําเนินการวิจัย 1 โครงการ
4) สรุปผลการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1
โครงการนิทรรศการผลงานวิ จัย และสิ่งประดิ ษฐ มทร.พระนคร ครั้ง ที่ 1 ณ อาคาร
เอนกประสงค คณะบริหารธุร กิจ มทร.พระนคร เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 14 -15 กรกฎาคม 2553
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคภายใตสโลแกน “พลังแหงการสรรคสราง บนเสนทางการ
สรางสรรค : Power of Creation on the Creative Pathway” โดยมี ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัช
ตะ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานเปด งาน มอบโลร างวัลใหแกนัก วิจัยที่ชนะเลิศการ
ประกวดผลงานวิจัย 3 ผลงาน ไดแก 1. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑอาหาร ของใชในครัวเรือน
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และปานศรนารายณ ของกลุมสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด 2. การวิจัยและพัฒนากิจกรรม
การอานขาวธุรกิจโดยใชวิธีการสะทอนการปฏิบัติและการคนควาภายในกลุมสําหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ 3. เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ จากนั้น ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ ไดเยี่ยม
ชมผลงานวิ จัย และสิ่ง ประดิษ ฐ ของ มทร.พระนคร ที่นํ ามาจัด แสดง อาทิ หุน ยนตกูร ะเบิ ด
หุนยนตยิงน้ําแรงดันสูง และจักรยานออกกําลังกายแบบพัดลม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตฝกอบรม และการแสดงบนเวที อาทิ การผสม
เครื่องดื่ม (Mixology) ศิลปะการจัดตกแตงอาหารดวยงานแกะสลัก กระเชาจากดอกบัว ศิลปะการ
ตกแตงกระเปา (your idea…your design) ยาหมองสายรุง รําบายศรีสูขวัญ และการแสดง
ดนตรี MCT Brand การจัดโครงการในครั้งนี้ ไมไดเปนเพียงเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ
นักศึกษา และนักเรียน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณด านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ ยังเปน การ
พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยดวยการนําเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐเผยแพรสูสาธารณชน และ
ยังสามารถ สรางบรรยากาศการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยฯ อีกดวย
5.3 รายงานผลการดําเนินงาน กลุมบริการเทคโนโลยี รอบ 9 เดือน (ตุลาคม – มิถนุ ายน 2553)
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
- รับทราบ
1. การดําเนินงานตามแผนงบประมาณประจําป
1.1 โครงการฝกอบรมสัมมนารวม 3 โครงการ
1) โครงการ ระบบควบคุมเครื่องจักรเชิงตัวเลข CNC
2) โครงการ การผลิตชิ้นสวนดวยโปรแกรมการผลิต CAM
3) โครงการ การออกแบบแมพิมพเปาขวดพลาสติก
1.2 โครงการผลิตอุปกรณชวยเหลือคนพิการ อยูระหวางดําเนินการผลิตชิ้นสวน คาดวาจะ
สามารถประกอบ และสงมอบใหกับศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
ในเดือนกันยายน 2553
2. การใหบริการวิชาชีพอื่น ๆ มีผลการดําเนินการดังนี้
1) กิจกรรมใหบริการ จํานวน 3 กิจกรรม
2) การใหบริการ จํานวน 112 ชั่วโมง
3. นําสงรายไดใหมหาวิทยาลัยจากการใชทรัพยสินและบริการวิชาชีพ รวม 40,910 บาท
5.4 รายงานผลการดําเนินงานคิลนิกเทคโนโลยี
- รับทราบ
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
1) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณ ฑและบรรจุภัณฑข องสมาชิก อสวท.
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทําน้ํา พริกและขนมไทย
โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คือ ผศ.พจนีย บุญนา
อาจารยสุดจิตร วรรณโชติ และอาจารยเจตนิพัทธ บุณยสวัสดิ์ มีผูสนใจเขารับการฝกอบรม
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จํานวน 85 คน ณ ชุมชนบานหวยทรายเหนือ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดไดรับ
ความรว มมือจาก เทศบาลเมืองชะอํา คือ นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา และนางจุนารีรัตน นวล
ละออง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอํา นํากลุมชุมชนเขารวมฝกอบรม โดย
กิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การทําผัดพริกขิงหมูกรอบ-ไขเค็มสมุนไพร น้ําพริกคั่วกลิ้ง
ปลา น้ําพริกกุงสมุนไพร น้ําพริกขิงคั่ว ทองมวน ปนสิบไสปลา และประกอบผลิตภัณฑ
2) โครงการจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูของชุมชนจังหวัดชุมพร
โดยมี ฯพณฯ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ดร.วี ระชั ย วี ร ะเมธี กุ ล
เปนประธานเปดงานและเขาเยี่ยมชมนิทรรศการของคลินกิ เทคโนโลยีในโอกาสที่คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนยค ลินิก เทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูน ย
คลินิก เทคโนโลยีโชติเวช และศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒ นา เขารวมกิจ กรรม
วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูของชุมชน จังหวัดชุมพร ระหวางวันที่ 22 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ณ ศูน ยบริก ารความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัต กรรม และดาราศาสตร ภายใต
โครงการพระราชดํา ริ พื้น ที่ห นองใหญ อํา เภอเมือ ง จัง หวัด ชุม พร โดยมีก ารจัด แสดง
นิท รรศการจากผลการถา ยทอดเทคโนโลยี จัด จํา หนว ยผลิต ภัณ ฑข องชุม ชนผูร ับ การ
ถายทอด เพื่อสนองนโยบายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3) โครงการหมูบานเผือกหอม
เมื่อวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2553 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตรทําบัญชีในครัวเรือน การ
ทําอาหารจากแปงเผือก และการจัดนิทรรศการหมูบานเผือกหอม โดยไดรับความอนุเคราะห
วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือผูชวยศาสตราจารยบุญธรรม พรเจริญ ผูชว ยศาสตราจารย
กรวสา จันทวงศวิไล และผูชวยศาสตราจารยลําไย มากเจริญ และวิทยากรภายนอกคือ
นายปญญากร คงสมจิตต มีผูสนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน 50 คน ณ โรงเรียนวัดหนองนาง
ปุย ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี โดยไดรับความรวมมือจากเกษตรอําเภอบาน
หมอ และนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ นํากลุม ชุมชนเขารวมฝกอบรมในครั้งนี้ โดย
กิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การทําบัญชีในครัวเรือน การทําเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนม
เปยะบัวหิมะเผือกหอม ซาลาเปาไสเผือก กะหรี่พัฟพไสเผือก การจัดนิทรรศการหมูบานเผือก
หอม และแสดงผลงานผูสําเร็จการอบรม
1) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารภายใตกิจกรรมสรางอาชีพ/ฝกอาชีพเสริมรายได
การฝกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจํานวน 4 หลักสูตร ภายใตกิจกรรมสรางอาชีพ/ฝกอาชีพ
เสริมรายได ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสํานักงานรัฐมนตรี ตามแผนเสริมสรางความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงานรัฐมนตรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยฝกอบรมเมื่อวันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนยฝก อบรมและ
เรียนรู ชั้น 6 และหองโถงทางเชือ่ ม ชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี หลักสูตรที่ฝก อบรม ไดแก เตาฮวยขาวกลองฟรุตสลัด ชูชิสไตลไทย น้ําผลไมพรอม
ดื่ม /น้ําสมุนไพร และเชอรเบทสมุนไพร โดยวิทยาการจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรและ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร มีผูสนใจเขารวมฝกอบรม จํานวน 100 คน
5) โครงการสรางมูลคาเพิ่มปานศรนารายณเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย
เมื่อวัน ที่ 23 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูต รการทําและใช
ประโยชนจากเสนใยปานศรนารายณในงานจัดดอกไม การทํากระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษ
ปานศรนารายณ และการใชสิ่งประดิษฐเครื่องนวดเสนใย โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คือ อาจารยอารยะ ไทยเที่ยง และอาจารยรุงฤทัย รําพึงจิต และ
วิทยากรเอกชนดานบรรจุ ภัณ ฑ มีผู สนใจเขา รับการฝก อบรมจํานวน 50 คน ณ สหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ทางคลินิกเทคโนโลยี
สวนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขารวมประเมินติดตามผลใน
ครั้งนี้ดวย นําโดย คุณสุวิมล อินทะแสน คุณสุทัศน อูศิริจัน ทร และคณะทํางาน ไดรับความ
รวมมือจาก สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด นํากลุมชุมชนเขารวมฝกอบรมในครั้งนี้ โดย
กิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การทํากระเชาและดอกไมชอจากกระดาษปานศรนารายณ
การทํา บรรจุ ภัณ ฑจ ากกระดาษปานศรนารายณ การจัด นิทรรศการการสรางมู ลคาเพิ่มปา น
ศรนารายณ และแสดงผลงานผูสําเร็จการฝกอบรม
5.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะธุรกิจ
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
- รับทราบ
1)โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ใหดําเนินโครงการเสริมสรางผูประกอบการ
ใหม สาขา “ธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย” เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs
ทั้งรายใหมและรายเดิมใหสามารถดํารงอยูและเจริญกาวหนา เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจบใหม ผู
วางงาน และพนักงานลูกจางที่มีศกั ยภาพใหสามารถสรางโอกาสประกอบธุรกิจดวยตนเอง เพื่อ
เตรียมความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการใน 3 ปแรก ใหอยูรอดและรักษาสภาพ
การจางงาน และเปนการเตรียมความพรอมใหแกทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการ ใหสามารถ
รักษาสภาพการจางงาน และสรางโอกาสขยายธุรกิจตอไปในอนาคต การดําเนินการอบรมในวัน
เสารและอาทิตย ระหวางวันที่ 20 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2553 และเมื่อวันอาทิตยที่ 6 มิถุนายน
ไปศึกษาดูงานรานตั้งเซงจั้ว และรานริน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผูเขารับการอบรมไดรบั ความรู
ประวัตคิ วามเปนมาและแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
5.6 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ของศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร
จึงขอเสนอตอคณะกรรมการเพื่อทราบ
- รับทราบ
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เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
ศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร เขารับการตรวจประเมินผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
ของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ในวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น. โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชลี อุปภัย รองอธิการบดีดานวิจัยและ
บริ ก ารวิ ชาการ ผู ชว ยศาสตราจารย สุภั ท รา โกศั ย กานนท รองอธิก ารบดี ด านวิ ชาการและ
วิเทศสัมพันธ ผูชวยศาสตราจารยวัลลภ ภูผา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย
จุฑา พีรพัชระ ผูจดั การศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร และคณะผูประกอบการระดับ Spin
off Companies
Start Up Companies และชมรมนัก ศึ ก ษาผู ป ระกอบการ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยจฑ
ุ า พีรพัชระ ผูจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร บรรยายภาพรวม
และผลการดํ าเนิน งานตามเปา หมายผลผลิ ต ตามดัช นีชี้ วัด ความสําเร็จ ป 2552 ซึ่ง เปน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. กิจกรรมสรางความตระหนักสูการเปนผูประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 11 กิจกรรม
จากเปาหมาย 5 กิจกรรม
2. การเสริมสรางผูประกอบการใหมและพัฒนาเปน Start-Up Companies 3 ราย
3. การพัฒนาผูประกอบการที่เปน Start-Up Companies เดิม เปน Spin-off Companies 2 ราย
ผลการประเมิน พบวา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ผานการประเมินทุกตัวชี้วัด ซึ่ง
เปน 3 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่ผานการประเมิน โดยไมมีเงื่อนไขในการะปรับปรุง/แกไข การดําเนิน
กิจกรรม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
1) ฝายเลขาเสนอใหจัดทํารางระเบียบศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI) ของ มทร.พระนคร เพื่อ - รับทราบ
เตรียมการดําเนินงานของศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI) ในอนาคต ซึ่ง สกอ.ไดแจงวาการบมเพาะ
วิสาหกิจเปนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรดําเนินการตอไปแมวาในอนาคตอาจจะไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สกอ.
2) กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งตอไป ในวันพุธ
ที่13 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น.

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม
นางวันดี ชวยประยูรวงศ
ผูตรวจรายงานการประชุม

