รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 4/2553
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 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 13.30 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
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับงบประมาณ จํานวน 1,300,000 บาท - รับทราบ
จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหดําเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย ในงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2553 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย 12 แหง
แสดงผลงาน 24 ผลงาน ระหวางวันที่ 16 -20 ตุลาคม 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จึงขอเชิญคณะกรรมการ เขาชมงาน
ดังกลาว
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขานุการคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553
จํานวน 9 หนา ดังรายละเอียดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว

- รับรองรายงานการ
ประชุม โดยปรับแกไข
หนา 5 รายงานไมครบ
จํานวน 5 คณะ แกไขเปน
รายงานไมครบ จํานวน 4
คณะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-เห็นชอบ
4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553
การประเมินผล เปาหมายและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
การจําแนกองคความรูทจี่ ําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
สวนราชการ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนที่ 2 : ความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
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เรื่องทีป่ ระชุม
ประเด็นยุทธศาสตร

จัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เปาประสงค
(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคํารับรอง

1. เปนแหลงการศึกษาดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่เขมแข็ง
และไดมาตรฐานสากล
2. สรางคนคุณภาพสูโลก
อาชีพ

จํานวนบุคลากรใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ไดรับการพัฒนา

ที่ประชุม/มติ
เปาหมาย
การ
ของ ประเมินผล
ตัวชี้วัด
รอยละ 75

รอยละ 75

การประเมินผลแผนการจัดการความรู แผนที่ 2
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
1
การบงชี้ความรู
2

3

4
5

6

การสรางและแสวงหาความรู
-ภายในหนวยงาน
-ภายนอกหนวยงาน
การจัดการความรูใหเปนระบบ
-จัดทําทะเบียนความรู/ คลังความรู

การประมวลและกลั่นกรองความรู
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การเขาถึงความรู
-เผยแพรผาน Web site
-จัดทําเปนเอกสาร, e-document,หนังสือเวียน
-บอรดประชาสัมพันธ
-การอบรม,สัมมนา,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
-แลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง Web blog/Web
board//e-mail และบอรด KM
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การเรียนรู
-การนําการจัดการความรูไปใชในการปรับปรุง
พัฒนางาน

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
มีทะเบียนรายการ
6 เรื่อง
ความรูที่ไดรับการบงชี้
จํานวนบุคลากรที่เขา ไมนอยกวารอย
รวมกิจกรรม
ละ 75

ผลการดําเนินงาน
6 เรื่อง

มีทะเบียนรายการ
ความรูที่ไดรับการ
บงชี/้ คลังความรู

มีทะเบียน
ความรู/ คลัง
ความรูทุก
หนวยงาน
อยางนอย 1
กิจกรรม
อยางนอย 3
ชองทาง

ทะเบียนความรู
งปม.2553 จํานวน
6 เรื่อง

1 ครั้ง

6 ครั้ง

1 ครั้งตอเดือน

1 ครั้งตอ 2 เดือน

รอยละ 70 ของ
บุคลาการที่
ไดรับความรู
และนําผลไปใช

รอยละ 70

มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
มีจํานวนชองทางที่
เขาถึงความรู

-จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- ความถี่ของการ
แลกเปลี่ยนผาน Web
blog/Web board/
e-mail/บอรด KM
จํานวนบุคลากรใน
หนวยงานที่ไดรับ
ความรูและนําผลไปใช

รอยละ 75

6 กิจกรรม
-เผยแพรผาน Web
site
-กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
-จัดทําเอกสาร
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เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
4.2 การปรับปรุงกระบวนการตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM 07
-เห็นชอบ
คูมือขั้นตอนการทํางาน งานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม (PM 07) ที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา รับผิดชอบเปนลักษณะการปฏิบัตงิ านที่แตกตางกัน เมื่อทดลองใชแลวควรมีการปรับปรุง
คูมือขั้นตอนการทํางาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว โดยแยกเปน คูมือขั้นตอนการทํางานวิจัย
(PM 07-1 ) คูมือขั้นตอนการทํางานบริการวิชาการแกสังคม (PM 07-2)
4.3 ปญหาจากการประเมินคุณภาพงานบริการวิชาการ
- เห็นชอบ
ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ การบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก ไมสามารถ
ควบคุมจํานวนผูเขารวมโครงการได เชน มีการแจงชื่อเขารวมสัมมนาแลว เมื่อถึงวันอบรมไม
มารวมโครงการ ทําใหจํานวนผูเขารับการอบรมไมเปนไปตามแผน การประเมินคุณภาพจะไมให
คะแนนถือวาไดผูเขารวมอบรมไมครบตามเปาหมาย จึงขอฝากใหคณะกรรมการแจงคณะตน
สังกัด ดูแลกลุมเปาหมายใหเปนไปตามแผน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-รับทราบ
5.1 ผลการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหวางเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2553
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานศูนยบมเพาะธุรกิจ
มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553
2) ผูชวยศาสตราจารยจุฑา พีรพัชระ ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และผูจัดการศูนย
บมเพาะธุรกิจ เปนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารับโลประกาศ
เกียรติคณ
ุ โครงการตนกลาอาชีพจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แหงชาติประจําป 2553 ระหวางวันที่ 7 -22 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค บางนา) โดยจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
ผลงานคลินิกเทคโนโลยี และผลงานศูนยบมเพาะธุรกิจ รวม 8 ผลงาน
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) โดยสถาบั น วิจัยและพัฒ นา ดําเนิน กิจ กรรมจัด นิทรรศการวิจัยในงาน “การนําเสนอ
ผลงานวิจัย แห ง ชาติ 2553” ระหว างวั น ที่ 26 – 30 สิง หาคม 2553 ณ ศูน ยป ระชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค โดย มทร.พระนคร ไดนําเสนอผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ จํานวน 7 ผลงาน
5) ผูชวยศาสตราจารยจุฑา พีรพัชระ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูจ ัดการ
คลินิคเทคโนโลยี เปนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารับโลรางวัล
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เรื่องทีป่ ระชุม
ระดับดีเยี่ยม 1 ใน 6 แหง ของหนวยงานที่เปนคลินิคเทคโนโลยีเครือขาย จาก ดร.สุจินดา
โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ
โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
6) ผูชวยศาสตราจารยจุฑา พีรพัชระ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูจบหลักสูตร
การฝกอบรมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย จํานวน
32 คน เขารวมพิธีมอบวุฒิบัตร จากนายอาทิตย วุฒิคะโร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
7) คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ดําเนินโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปที่ 2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน เพื่อสงเสริมอาชีพเพิ่มรายได และสรางความเขมแข็งแกชุมชน ระหวางวันที่ 4 – 5 กันยายน
2553 ณ ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
8) ผูชว ยศาสตราจารยทรงสิริ วิชิรานนท เลขานุก ารศูนยบมเพาะธุรกิจ พรอมทั้งอาจารย
ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากชมรมนักศึกษาผูประกอบการ จํานวน 8 คน เขารวมโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต นักศึกษาเครือขายบมเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนลาง ระหวางวันที่
1 -3 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และแกงกระจาน คันทรี คลับ แอนด รีสอรท
จังหวัดเพชรบุรี
9) คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เขารวมกิจกรรมการประชุม “รวมพลคน อสวท.ประจําป
2553” โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล
เปนประธานเปดงาน ระหวางวันที่ 21 – 25 กันยายน 2553 ณ วังรี รีสอรท จังหวัดนครนายก
10) กลุมบริการเทคโนโลยี โดยอาจารยพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล และคณะ ดําเนินงาน
โครงการอบรมสัมมนาตามแผนปฏิบัติงานประจําป มีผลการดําเนินงานลุลวงตามแผนและบรรลุ
ตามเปาหมายตัวชี้วัด ดังนี้
(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพแมพิมพฉีด พลาสติกดวย Hot
Runner
(2) โครงการสัม มนาเชิ งปฏิบั ติก าร เทคโนโลยี ก ารตัด เฉื อนโลหะและการเลือ กใช
เครื่องมือตัด
(3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบไฮดรอลิกสเบือ้ งตนในงานดูแลรักษาเครื่องจักร
(4) โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ไ ฟฟ า สํ า หรั บ
อุตสาหกรรม
11) โครงการผลิตเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือคนพิการ ตามโครงการแผนปฏิบัติงาน
ประจําป การดําเนิน การแลว เสร็จ บรรลุต ามแผนและเปาหมายตัว ชี้วัด ดําเนิน การสงมอบ
อุปกรณคนพิการใหกับศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ เมื่อวันที่

ที่ประชุม/มติ
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6 กันยายน 2553 โดยทานอธิการบดีเปนประธานการสงมอบ โดยมีผูอํานวยการศูนยสิริธรฯ เปน
ผูแทนการรับมอบ
12) การใหบริการวิชาชีพอื่น ๆ ตามคํารองขอจากหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมจํานวน 7 กิจ กรรม มีชั่ว โมงการใหบริก ารรวม 252 ชั่วโมง และนําสงเงิน รายไดใ หกับ
มหาวิทยาลัย 41,500 บาท
13) การใหบริการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและอื่น ๆ
โดยการใหคําปรึกษา ออกแบบ ผลิต สราง เชน การผลิตชิ้น ทดสอบงานประลองวัสดุ การ
ออกแบบและผลิต ชิ้น สวนหุน ยนตเพื่อสงเขาแขงขัน ในนามมหาวิทยาลัย การใหคําปรึก ษา
สืบคนขอมูล ออกแบบสําหรับงานวิจัย การทํา Project ของนักศึกษาและอื่น ๆ

ที่ประชุม/มติ

5.2 ผลการดําเนิน งานการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) รอบ 12 เดือ นตามตัวชี้วัด ที่รับ ผิด ชอบ - รับทราบ
(3.2,3.3,4.2.1,4.2.3,15.2)
ตัวชี้วัด ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือ
พัฒนาอาชีพในชุมชน
ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงานในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน จํานวน 13 โครงการ ( 20 ชุมชน 34 อาชีพ) คาคะแนน
ที่ได 5
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงาน การบริ การวิชาการและวิชาชีพแก
สังคม จํานวน 81 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 81 โครงการ คาคะแนนที่ได 5
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5
คน และมีจํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ/นานาชาติ
จํานวน 71 ผลงาน คาคะแนนที่ได 4.1794
ตัวชีวัดที่ 4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5
คน และมีจํานวนผลงานวิจัย /งานสรางสรรค ที่นําไปใชอัน กอใหเกิด ประโยชนอยางชัด เจน
จํานวน 72 ผลงาน คาคะแนนที่ได 3.7558
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ
หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา
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/ ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5
คน และมี จํา นวนผลงานวิชาการที่ไดรั บการจดลิขสิทธิ์และได รับการรั บรองคุณภาพ จํานวน
48 ผลงาน คาคะแนนที่ได 2.0372
ตัวชีว้ ัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา ผลการ
ดําเนินการ 5 ประเด็น คาคะแนนที่ได 5

ที่ประชุม/มติ

5.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 8 โครงการ
ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- งบเงินอุดหนุน จํานวน 1 โครงการ
- งบรายจายอื่น จํานวน 9 โครงการ
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
จํานวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงการ
ผลผลิตที6่ : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
จํานวนโครงการวิจัย จํานวน 2 โครงการ
5.4 การบริหารจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร
- รับทราบ
ในการประชุมผูบ ริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 8 กันยายน2553 ที่ประชุมมีมติใหคณะบริหารธุรกิจเปนหนวยงานบริหารจัดการศูนยบม
เพาะธุรกิจ (UBI) ตอจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ) โดยที่การบริหารจัดการที่ผานมา สวพ.
ไดรับดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ซึ่งการดําเนินการเปนไปดวยดีตลอดมา
โดยมีสํานักงานศูนยตั้งอยูทคี่ ณะวิศวกรรมศาสตร อยางไดก็ตาม สวพ. มีภารกิจหลายดานที่ตอง
ดําเนินการ จึงเห็นควรมอบ คณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบบริหารจัดการศูนย UBI แบบครบวงจร
เนื่องจากมีสาขาวิชาการตลาดและการจัดการ รวมทั้งมีสถานที่เอื้อตอการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 ใหมีการรางระเบียบ 2 เรื่อง คือ
- รางระเบียบ ขอบังคับของศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)
- รางระเบียบการบริการวิชาการแกสังคม
6.2 ใหมีการประชุมชี้แจงการเบิกจายงบวิจัยใหกับนักวิจัยทราบ

- เห็นชอบ
- การประชุมครั้ง
ตอไปในวันพุธที่
17 พฤศจิกายน 2553
เวลา 9.30 น.
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ปดประชุมเวลา 17.00 น.
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม
นางวันดี ชวยประยูรวงศ
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