รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 4/2554
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554
ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม)
3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธิ)์
4. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ดร.สุรเชษฐ เดชฟุง)
5. ผศ.ทรงสิริ
วิชิรานนท
7. อาจารยธานี
สุคนธะชาติ
8. นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
9. นางสุจินดา
รังสิกรรพุม
10. นางสาวอรอุมา มุงเจียกกลาง
11. นางสาวรุจิรา
จันทรสุวรรณ
ผูไ มมาประชุม
1. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
2. อาจารยพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ
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เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจง
1) รายการขอบังคับ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสงคจะปรับปรุงแกไข
รายการขอบังคับ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสงคจะปรับปรุงแกไข
ลําดับ

ชื่อขอบังคับ/ระเบียบ

1.

ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ประจําวารสารวิชาการและ
วิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ประจําวารสารวิชาการและ
วิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

2.

3.
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ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร วาดวยกองทุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ. ....

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
วาดวยการใชจายเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจยั
พ.ศ. 2547

ประเด็นที่ตองการปรับปรุงแกไข
(ระบุขอ และเนื้อหาที่ตองการแกไข)
ยกเลิกระเบียบเดิมทั้ง 2 ฉบับ และยก
รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยวารสารวิชาการ
และวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ....

ยกรางใหม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการ
วิจัย
พ.ศ. ....
หมวดที่ 4 การรายงานผลดําเนิน
โครงการวิจัย
แกไขเปน การติดตามและการรายงาน
ผลการดําเนินโครงการวิจัย และเพิ่ม
หมวดที่ 5 กรรมสิทธิ์และการเผยแพร
ผลงานวิจัย

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
1. เพิ่มคณะกรรมการจัดทําวารสารฯ
การจัดพิมพและเผยแพรวารสารฯ และ
การพัฒนาคุณภาพวารสารฯ
2. กําหนดการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการจัดทําวารสาร ดังนี้
บรรณาธิการ ผูชวยบรรณาธิการ
ผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ
และเจาหนาที่ประจํากองบรรณาธิการ
โดยใหคณะ/หนวยงาน สามารถใช
ระเบียบนีไ้ ดเหมือนกัน

เพื่อยกรางระเบียบนี้เพื่อ สนับสนุนการ
ทําวิจัย การตีพิมพและเผยแพร
ผลงานวิจัย การพัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัย และเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวของกับการวิจัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเฉพาะในกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สวน
ใหญไดประกาศใชแลว และถือเปนกลไก
สําคัญในการสรางขวัญ กําลังใจในการ
ทํางานวิจัยของบุคลากร
1. การดําเนินงานวิจัยไมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดซึ่งเปนประเด็นความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อกําหนดการเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ผลการวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย
3. ระเบียบเดิมเปนระเบียบที่ใชใน
สถาบันฯ กอนเปนมหาวิทยาลัย ซึ่งไม
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
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เรื่องที่ประชุม
ลําดับ

ชื่อขอบังคับ/ระเบียบ

5

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
วาดวยการโครงการบริการ
สังคมของหนวยงานใน
สถาบัน พ.ศ. 2545

6

ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อ
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551

ประเด็นที่ตองการปรับปรุงแกไข
(ระบุขอ และเนื้อหาที่ตองการแกไข)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
วาดวยการจัดหารายไดจากการบริการ
วิชาการ
พ.ศ. ....

จัดทําเปนระเบียบใหมหรือเปนประกาศ
ภายใตระเบียบที่เกี่ยวของ

ที่ประชุม/มติ
เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
1. เพื่อเปนการสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัย และเปนกลไกสําคัญที่
สนับสนุนภารกิจการบริการวิชาการแก
สังคมและการหารายได
2. เพือ่ สงเสริม/สนับสนุนและกระตุนให
หนวยงานในสังกัดและบุคลากรมี
แนวทางในการบริหารงานบริการ
วิชาการ

การออกประกาศฉบับนี้เพื่อให
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน

2) การใหทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของ กฟผ.
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งสนับสนุนใหเกิด
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมขึ้นในประเทศ โดยใหก ารสนับ สนุนผานการดําเนินงานของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยภายในประเทศเปนหลัก เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาใน
ประเทศขยายตัวขึ้นตามนโยบายของรัฐและสอดคลองกับกรอบงานวิจัย ใหกับกลุม นักวิจัยใน
ประเทศที่มารับงานวิจัยดวยการสนับสนุนทุนของ กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. ใหทุนสนับสนุนตอขอเสนอ
โครงการวิจัยที่เหมาะสมและมีโอกาสขยายผลใหเกิดประโยชนตอกิจการไฟฟาหรือสวนรวม ซึ่งทาง
ผูบริหารของ กฟผ. ไดเขารวมจัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงนโยบายการใหทุนฯสนับสนุนการวิจัย กับ
นักวิจัยของ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ที่ผานมา ณ หองประชุมเฟองเพชร
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร
3) งาน“สีสรรพรรณไม เทิดไทบรมราชินีนาถ มหัศจรรยมะพราวไทย เฉลิมพระเกียรติ”
3.1 THEME ของงานคือ “มะพราวพืชแหงชีวิต เสริมสรางเศรษฐกิจไทย กาวไกลสูครัวโลก”
3.2 การจัดนิทรรศการแบงเปน ๔ ประเภท คือ 1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2) มะพราวกับวิถีไทย 3) เทคโนโลยีการผลิต
การแปรรูป ผลิตภัณฑ สิ่ง ประดิษฐ การตลาดและการสง ออก ซึ่ง ประกอบดวยหัวขอ การจัด
นิทรรศการ 25 เรื่อง จาก 13 หนวยงาน โดยในที่นี้ จะมีหนวยงานตางๆ และมหาวิทยาลัยเพียง 4
แห ง คื อ (1) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร หั ว ข อ “ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร”
(2) มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร หั วข อ “การแปรรูปน้ํามะพร าวอ อนเป นยา” (3) มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี หัวขอ “การใชประโยชนจากเศษวัสดุกะลามะพราวเพื่อนํามาผลิตพลังงานไฟฟา
และถานกัมมันต (4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หัวขอ “ประโยชนของน้ํามะพราวออน” และ
๔ ) ความหลากหลายทางสายพันธุ
3.3 การจัดประกวดแขงขันและประชาสัมพันธ โดยจัดประกวด 7 ชนิด 9 ประเภท และการ
แขงขันอีก 6 กิจกรรม สําหรับการประชาสัมพันธ กําหนดไว 6 ชองทาง
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เรื่องที่ประชุม
3 .4 การจัดสาธิต การแปรรูป และการจําหนายผลิตภัณฑจากมะพราว โดยกําหนดกิจกรรม
สาธิต ๘ กิจกรรม และกิจกรรมการจําหนายผลิตภัณฑ ๒๐ รานคา
4. การดําเนินงาน จะจัดงานแถลงขาวในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และกําหนดการประชุม
ครั้งตอไปคือ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัดนิทรรศการ หัวขอ “ผลิตภัณฑอาหารจากมะพราว”
ในพื้นที่ ๓ x ๓ เมตร ( ๙ ตารางเมตร )
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจง
ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
3/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
วาระ/มติ
ผลการดําเนินงาน
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 หางหุนสวนจํากัด เซิรช แม็กกาซีน เสนอ
ปรึกษาผูบริหารแลว มีความเห็นวา
จัดทําหนังสือใหมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรจัดทําเอง
มติ : เอกสารที่ควรใหบริษัทจัดทําคือเอกสารขาว
รายเดือนของ สวพ. โดยใหนําเสนอผูบริหารระดับสูง
กอนดําเนินการ
4.2 ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับรานคา Online
มติ : มอบ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุง นัดหมายและ
สอบถามความตองการของผูประกอบการ และรายงาน
ผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งตอไป

ไดเชิญคุณลัดดา วงศทองเหลือง
เจาของธุรกิจราน Kieten for you
มาพบและขอรายละเอียดของราน
เพื่อใหความชวยเหลือแลว แตยังไมได
รับรายละเอียดที่ขอไป

เรื่องเพื่อทราบ
5.9 การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล รายการ
“กาวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร”
จํานวน 8 ตอน/ภาค
มติ : รับทราบ มอบ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุง
ขณะนี้ไดบันทึกเทปรายการแลว 6 ตอน
นําเสนอรายงานในการประชุมครั้งตอไป

ที่ประชุม/มติ

- รับทราบ

ผูดําเนินงาน
ผอ.สวพ.

ดร.สุรเชษฐ
เดชฟุง

ดร.สุรเชษฐ
เดชฟุง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางระเบียบ มทร.พระนคร วาดวยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. ...

- รับรองรายงานการ
ประชุม โดยไมมีแกไข

- มอบ ผศ.อุดมวิชช
พลเยี่ยม ดําเนินการ
ปรับรางระเบียบ และ
ปรึกษา คุณอนันต
โรจนตันติกุล
กองบริหารงานบุคคล
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เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 นโยบายตัวบงชี้เฉพาะและเปาหมายคุณภาพของ สวพ. ปการศึกษา 2554
4.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ...
4.3 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา

ที่ประชุม/มติ
- เห็นชอบ
- เห็นชอบโดยปรับ
เนื้อหาบางสวน มอบ
ผศ.พัชรินทรพร
ภูอภิสิทธิ์ และ
ผศ.อุดมวิชช พลเยี่ยม
ตรวจสอบรายละเอียด
ของระเบียบ และปรึกษา
คุณอนันท
โรจนตันติกุล
กองบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการดําเนินงาน สวพ. ประจําเดือน พฤษภาคม 2554
- รับทราบ
1. ถายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ บานหวยทรายใต จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่
9 – 11 พฤษภาคม 2554 โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา นําโดย
ผูชวยศาสตราจารยจฑุ ามาศ พีรพัชระ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูจัดการคลินิก
เทคโนโลยี มทร.พระนคร ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
โดยวิทยากรไดแก ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ นางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงศ
นางสาวชนิดา ประจักษจติ ร และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผูสนใจเขารับการฝกอบรม
จํานวน 35 คน กิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การทําขนมปงไสตาง ๆ การทําขนมปงลูกเกด
การทําเคกชิฟฟอนใบเตย และการทําแยมโรล
2. สถาบันวิจัยและพัฒ นา จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารเพื่อสรางนัก วิจัยมือ อาชีพ
ระหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุมรพีพัฒน โดยรองอธิการบดีดานวิจัยและ
บริก ารวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยเ ฟองฟา เมฆเกรียงไกร ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด
โครงการฯ การจัดโครงการฯครั้งนี้เปนการใหความรู เรื่ององคความรูและผลงานวิจัยสูการพัฒนา
ผลงานวิชาการ ซึ่งไดรับเกียรติจาก คุณภูสิทธิ์ พลายชมพู บรรณาธิการสํานักพิมพโอเดียนสโตร
เป น วิ ท ยากรให ค วามรู และหั ว ข อ เทคนิ ค การเขี ย นบทความวิ จั ย /บทความวิ ช าการ โดย
รองศาสตราจารย น ภาลั ย สุ ว รรณธาดา และ รองศาสตราจารย ธิ ด า โมกสิ ก รั ต น จาก
มหาวิท ยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิร าช เปนวิท ยากรใหความรู ผูเขาอบรมประกอบดวย อาจารย /
นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย จาก 6 คณะ รวม 32 คน
3 ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ เขารวมแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยคลินิกเทคโนโลยี
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เรื่องที่ประชุม
มทร. พระนคร ไดจัดแสดงผลงานเรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มจากปานศรนารายณ และการสราง
มูลคาเพิ่มจากผักตบชวา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ
ผูเขารวมประชุมใหความสนใจผลงาน ดังกลาวเปนจํานวนมาก
4. ศู นย บม เพาะธุ ร กิจ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร เข าร ว มการ
ประเมินผลการดําเนินงาน รอบ 24 เดือน โครงการบม เพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึก ษา
เครือขายภาคกลางตอนลาง ในวันพฤหัส บดี ที่ 26 พฤษภาคม 2554 ผูชวยศาสตราจารย
อุดมวิชช พลเยี่ยม และ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุง ไดรวมนําเสนอผูรับการบมเพาะ ระดับ Start-up
จํานวน 1 ราย คือ นายอาทิตย โมระนิธิสวัสดิ์ น้ําผัดไทยพรอมปรุง และนําเสนอผูเขารับการ
บมเพาะที่เสนอชื่อใหม จํานวน 2 ราย คือ 1. นางประทีป จันทรแจง ผลิตภัณฑขนมอบ
ลําโพ 2. นายพงศกรณ กิติประภัทร ผลิตภัณฑปานทิพย และจัดแสดงนิทรรศการการนําเสนอ
ผลิตภัณฑของผูรับการบมเพาะที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ จํานวน 2 ราย คือ
นายไตรรงค จักรเครือ ผลิตภัณฑเสื้อยืดแสดงอารมณ 2. นางสาวนัยนา คงสมจิตต ผลิตภัณฑ
ขนมเปยะกงเจา แกคณะอนุกรรมการ ณ หองธรรมรักษา หองพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ 9 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานและชุมชนแบบมีสวนรวม
84 หมูบาน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ โดยมี มทร.ลานนา เปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาการดําเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานและชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชน เฉลิม
พระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุมเม็งราย โรงแรมอินคําเชียงราย
จังหวัดเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร รวมกับผูแทนจาก 5 คณะ เขารวม
ประชุมสัมมนาดังกลาว และศึกษาตนแบบการพัฒนาในพื้นที่โครงการ “หวยสาน สายธารแหง
ความสุข” ณ บานหวยสานดอนจั่น อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ภายใตโ ครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานและชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชน เฉลิม พระเกียรติ และ
เยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการ “ขยะ...สังคม” ณ บานรองธาร อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเมื่อ
วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2554 นางสุ จิ น ดา รั ง สิ ก รรพุ ม หั ว หน า สํ า นั ก งานผู อํ า นวยการ
สถาบันวิ จัยและพั ฒ นา เป นผูแ ทน มทร.พระนคร แถลงขา วโครงการฯ รว มกับ ผูแทน 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ที่ประชุม/มติ

5.2 ผลการประเมินผูบริหาร สวพ. ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร - รับทราบ
ของ สวพ. และผลการสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรของ สวพ.
ผลการประเมินผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 22 คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการ เลขานุการสถาบันวิจัย
และพัฒนา หัวหนางาน บุคลากรในงานบริหารทั่วไป กลุมบริหารงานวิจัย และกลุมบริการ
เทคโนโลยี
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เรื่องที่ประชุม
ขอมูลทั่วไป

ที่ประชุม/มติ

ความถี่

รอยละ

7
15

31.80
68.20

16
3
1
2

72.70
13.60
4.50
9.10

เพศ
ชาย
หญิง
ชวงอายุ
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระดับความคิดเห็น
รายชื่อ

1. ผูชวยศาสตราจารยจุฑา
พีรพัชระ
2. ผูชวยศาสตราจารยอุดมวิชช พลเยี่ยม
3. ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ
วิชิรานนท
4. อาจารยพงษศักดิ์
จตุรนาคากุล
5. นางสุจินดา
รังสิกรรพุม
6. นางสาวสุพัตรา
ศรีนิปกานนท
7. นางสาวอรอุมา
มุงเจียกกลาง
8. นายสุนทร
คําพินิจ

ผูอํานวยการ
ระดับผล
คาเฉลี่ย ( x )
การ
ประเมิน
4.49
มาก
4.50
มาก
4.11
มาก
4.41
มาก
4.00
มาก
4.21
มาก
4.57
มากที่สุด
3.99
มาก

สรุปผลการประเมิน
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในดาน
ลักษณะผูนําและภาวะผูนํา ดานการพัฒนาองคกร ดานการเปนกํากับดูแลที่ดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม
ดานมนุษยสัมพันธ ดานความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ ดานศิลปะในการตรองใจผูใตบังคับบัญชา และ
ดานการจัดระบบ/กลไกการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 คน และ
รับดับมาก จํานวน 7 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 22 คน ประกอบดวย บุคลากรในงานบริหารทั่วไป กลุมบริหารงานวิจัย
และกลุมบริการเทคโนโลยี
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เรื่องที่ประชุม
ขอมูลทั่วไป

ที่ประชุม/มติ

ความถี่

รอยละ

7
15

31.80
68.20

17
2
1
2

77.30
9.10
4.50
9.10

เพศ
ชาย
หญิง
ชวงอายุ
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาน

 ดานเจตคติ
 ดานความรูความสามารถ
 ดานระบบ/กลไก ขั้นตอน
กระบวนการ
 ดานการพัฒนาองคกร
 ดานสภาพแวดลอมและขวัญกําลังใจ
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ระบบสารสนเทศ
รวมทั้งหมด

คาเฉลี่ย
(x )
3.92
4.07

ระดับผลการ
ประเมิน
มาก
มาก

4.14

มาก

4.02
3.80

มาก
มาก

4.12

มาก

4.01

มาก

สรุปผลการประเมิน
บุ ค ลากรของสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวม อยู ใ นระดั บ มาก
( x = 4.01) เมื่ อ พิ จารณาเป นรายด านพบว า ด านระบบ/กลไก ขั้ น ตอนกระบวนการ มี ค วามพึ ง พอใจ
ระดับมาก ( x = 4.14)
ผลการการสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 22 คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการ เลขานุการ หัวหนากลุมงาน
บุคลากรในงานบริหารทั่วไป กลุมบริหารงานวิจัย และกลุมบริการเทคโนโลยี
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เรื่องที่ประชุม
ขอมูลทั่วไป

ที่ประชุม/มติ

ความถี่

รอยละ

7
15

31.80
68.20

17
2
1
2

77.30
9.10
4.50
9.10

เพศ
ชาย
หญิง
ชวงอายุ
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
2. ตําแหนงงาน
ตําแหนงงาน
1. ผูบริหาร
2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3. เจาหนาที่วิจัย
4. เจาหนาคลินิกเทคโนโลยี

รอยละ
4.50
59.10
31.80
4.50

3. อายุการทํางาน
อายุการทํางาน
0 – 1 ป
1.1 – 5 ป
6 -10 ป
11 ปขึ้นไป

รอยละ
18.20
68.20
4.50
9.10

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการการพัฒนาบุคลากร
5. หลักสูตร / กิจกรรมที่ตองการพัฒนา
หลักสูตร / กิจกรรมที่ตองการพัฒนา
1. ความรูความสามารถเฉพาะงาน
2. ความรูดานภาษาตางประเทศ
3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ
4. ทักษะการใชเครื่องมือ อุปกรณ
5. อื่นๆ

รอยละ
45.50
50.00
36.40
9.10
13.60

6. ทานคิดวาตัวทานควรไดรับการพัฒนา เสริมสรางความรู ทักษะ หรือคุณลักษณะพิเศษดานใดมากที่สุด
หลักสูตร / กิจกรรมที่ตองการพัฒนา
1. ความรูความสามารถเฉพาะงาน
2. ความรูดานภาษาตางประเทศ
3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ
4. ทักษะการใชเครื่องมือ อุปกรณ
5. อื่นๆ

รอยละ
63.60
59.10
50.00
13.60
4.50
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7. ในฐานะที่ทานทํางานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ทานคิดวาตัวทานควรไดรับการพัฒนาในดาน
สิ่งที่ควรพัฒนา
1. การบริหารงานวิจัย
2. ความรูความเขาใจเรื่องการทําวิจัย
3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิจัย
4. การเผยแพรงานวิจัย
5. เทคนิคการใหบริการ
6. การพัฒนาเว็บไซต
7. การใชงานเว็บไซต
8. งานสารบรรณ
9. อื่นๆ

รอยละ
36.40
54.50
31.80
22.70
22.70
13.60
22.70
9.10
9.10

8. ทานคิดวาตัวทานควรไดรับการพัฒนา เสริมสรางความรู ทักษะ หรือคุณลักษณะพิเศษดานใดมากที่สุด
ขอคําถาม
1. ไมเกิน 2 เรื่อง / หลักสูตร
2. 3 – 4 เรื่อง / หลักสูตร

รอยละ
95.50
4.50

สรุปผลการประเมิน
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความตองการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. หลักสูตร / กิจกรรมที่ตองการพัฒนา ความรูดานภาษาตางประเทศ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00
2. บุคลากรมีความตองการพัฒนา ดานความรูความสามารถเฉพาะงาน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.60
3. บุคคลกรในสถาบันวิจัยและพัฒนา คิดวาควรไดรับการพัฒนาในดานความรูความเขาใจเรื่องการทําวิจัย
คิดเปนรอยละ 54.50
4. ในรอบปที่ผานมาบุคคลากรไดรับการพัฒนา ไมเกิน 2 เรื่อง / หลักสูตร คิดเปนรอยละ 95.50

ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ด กิ จกรรมแบบทํ างานเป น ที ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น มี ก ารพบปะพู ด คุ ย กั น มากขึ้ น
ทั้งผูรวมงานเกา และ ผูรวมงานที่มาใหม
2. จัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวม และเปนกันเอง ระยะเวลา 2-3 วัน
ควรมีการจัดการประชุมในทุกดาน ทุกระดับชั้น เปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน
และชัดเจน
4. มีการสัมมนาที่ครอบคลุมในทุกสวนงานบอยๆ
5. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
กับหนาที่และตําแหนงของตนเอง
6. พัฒนาการทํางานเปนทีมเพื่อใหบุคลากรเกาและใหมไดมีสวนรวมในการทํางาน
7. จัดกิจกรรม พูดคุยนอกเวลางานทุกเดือน

5.3 กรอบทิศทางการจัดทําแผนกลยุทธของ สวพ.
-รับทราบ
การจัดทําแผนกลยุทธของ สวพ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดําเนินการใหสอดคลองกับ
ผังยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเชือ่ มโยงเปาประสงค กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด และคา
เปาหมายความสําเร็จ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดย สวพ. เปนหนวยงานที่รับ ผิดชอบ
ตัวชี้วัด ตามตารางเชื่อมโยงฯ ดังนี้
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เปาประสงค

กลยุทธ

1. สร า งคนคุ ณ ภาพ
สูโ ลกอาชี พ(สรา งคน
เกงและคนดีที่มีทักษะ
วิชาชีพ)

1. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
และบัณฑิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาและใหมี
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค

1. สรางเครือขายความ
รวมมือการบริการ
วิชาการ รวมกับ
หนวยงานภายนอก
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและ
ตางประเทศ

1.1 จํ า นวนเครื อ ข า ย จํานวน 4 เครือขาย
ความรวมมือการบริการ
วิชาการภายนอกภาครัฐ
และเอกชนในประเทศที่
เพิ่มขึ้น

2. สรางและถายทอด
องคความรูเชิงบูรณา
การเพื่อการแขงขันใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1. พั ฒ นางานวิ จั ย /
นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐเชิงบูรณา
การ เพื่ อ ประโยชน
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย ที่ ไ ด
มาตรฐานเพื่ อ การ
แขงขัน ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2 . เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ
ถายทอดองคความรู
สูความเปนเลิศ

1. พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย
2. พัฒนานักวิจัยมือ
อาชีพ
3. จั ด ตั้ ง หน ว ยจั ด การ
ทรัพยสินทางปญญา

1.1 จํ า นวนนั ก วิ จั ย ที่ จํานวน 100 คน
ไดรับการพัฒนา
2.1 จํ า นวนนั ก วิ จั ย ที่ จํานวน 45 คน
ไดรับการพัฒนา
3.1 มีกิจกรรมที่
จํานวน 1 กิจกรรม
เกี่ยวของกับงาน
ทรัพยสินทางปญญา

1.จัดตั้งหนวย
ประสานงานเพื่ อ การ
เผยแพร ประชาสัมพันธ
และสรางเครือขายดาน
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/
นวั ต กรรม ระดั บ ชาติ
และระดับนานาชาติ

1 . 1 จํ า น ว น ห น ว ย จํานวน 1 หนวย
ป ร ะ ส า น ง า น เ พื่ อ
เผยแพร ประชาสัมพันธ
และสรางเครือขาย ดาน
งานวิ จั ย/สิ่ ง ประดิ ษ ฐ /
นวั ต กรรม ระดั บ ชาติ
และระดั บ นานาชาติ ที่
จัดตั้ง

ตัวชี้วัด

หนวย

5.4 โครงการตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

- รับทราบ

สรุปโครงการฯ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาขา/แผนกวิชาการ
พระนคร
เปาหมายการ
ผลผลิต/ชื่อโครงการ
ดําเนินงาน

ที่

งบประมาณ หนวยนับ จํานวน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาดานสังคม
1 โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครัง้ ที่ 3

4,631,390
425,390

คน

120

425,390

คน

120

2,156,000

คน

420

400,000

ชุด

150

300,000

คน

60

และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2
ผลงานการใหบริการวิชาการ
1 โครงการ การใหความชวยเหลือคนพิการ
โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชน เรื่องหมูบานเผือกหอมและ
2 ขาวเจา
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สรุปโครงการฯ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาขา/แผนกวิชาการ
พระนคร
เปาหมายการ
ผลผลิต/ชื่อโครงการ
ดําเนินงาน
งบประมาณ หนวยนับ จํานวน

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบงานบํารุงรักษา
สําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอม (SMEs)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคงานถอด-ประกอบในงานซอมบํารุง
4 เครื่องจักร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชิ้นสวนเครื่องจักร(อะไหล) ในงานซอมบํารุง
5 เครื่องจักร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุงมั่นพัฒนางานบํารุงรักษาดวยกิจกรรม
6 กลุมยอย

25,000

คน

25

39,000

คน

25

30,000

คน

25

30,000

คน

25

7 โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑบานผักตบชวา อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คน

260,000

คน

50

เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการฝกอบรมบูรณาการความรูดานสื่อสารการตลาดเพือ่ ผลิตภัณฑ
ชุมชน
- โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบาน จังหวัดเพชรบุรี แบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

200,000

คน

40

266,000

คน

50

- โครงการการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวของชุมชนแบบมีสวนรวม

200,000

คน

40

- โครงการบูรณาการความรูดานการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

156,000

คน

30

250,000

คน

50

2,050,000

คน

120

และบรรจุภัณฑ กลุมผาบาติก หนองแจง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการการมีสวมรวมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
1 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ
2 ครั้งที่ 4

350,000

ผลงาน

30

500,000

คน

120

3 โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ รวมกับหนวยงานภายนอก
โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม ประจําป
4 งบประมาณ พ.ศ. 2555

200,000

ผลงาน

50

1,000,000

ผลงาน

80
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5.5 แบบรายงาน/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ การพิจารณารางวัล TCI – SCOPUS-TRF
Journal Awards ครั้งที่ 1
จากการที่ มทร.พระนคร สงวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ใหศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) เพื่อขอรับรางวัลTCI – SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 1 ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
ดัชนีชี้วัด
On Time
Website
Citation
Diversity of Editor
Diversity of Author

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของกรรมการ
วารสารออกตรงตามเวลาที่วารสารกําหนดอยางตอเนื่อง
ควรปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซดใหมีขอมูลพื้นฐานครบถวน ดังนี้
1 Scope ของวารสาร 2) รายชื่อกองบรรณาธิการ 3) รายชื่อ
บทความ update ตลอดเวลา
วารสารไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ในระดับ “ต่ํากวา
คาเฉลี่ยคอนขางมาก” เมื่อเทียบกับวารสารทั้งหมดที่สมัครเขารับ
รางวัล TCI – SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 1
วารสารมีผูทรงคุณวุฒใิ นกองบรรณาธิการที่มาจากหลากหลาย
หนวยงาน
วารสารมีผูเขียนบทความที่มาจากหลากหลายหนวยงาน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
พิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งตอไป

- วันพุธที่ 17 สิงหาคม
2554

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวรุจิรา จันทรสุวรรณ
ผูจดรายงานการประชุม
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

