รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 5/2554
วันพุธที่ 13 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.อุดมวิชช์
พลเยี่ยม)
3. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสทิ ธิ์)
4. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ดร.สุรเชษฐ
เดชฟุ้ง)
5. ผศ.ทรงสิริ
วิชิรานนท์
7. ผศ.บุญธรรม
พรเจริญ
8. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
9. นางสุจินดา
รังสิกรรพุม
10. นางสาวอรอุมา มุ่งเจียกกลาง
11. นางสาวรุจิรา
จันทร์สุวรรณ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ธานี
สุคนธะชาติ
2. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ จตุรนาคากุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชช์ พลเยี่ยม ลาออกจากตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากปัญหาสุขภาพของบุตร และได้ดําเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
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เรื่องทีป่ ระชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1) การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2555 ณ
โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ํา งบประมาณ 700,000 บาท ของกองวิเทศ
สัมพันธ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยและบทความ
วิชาการ จัดหา Peer Review, คัดเลือกบทความวิชาการ, คัดเลือก Abstract, พิจารณา Poster,
จัดทํารูปเล่ม Proceeding
2) โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 งบประมาณ จํานวน 425,390 บาท โดยนําผลงาน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีสว่ นร่วม 84 หมูบ่ ้าน ชุมชน เฉลิม
พระเกียรติ ร่วมจัดนิทรรศการ
3) โครงการช่วยราษฎร์ สร้างโอกาส ให้อาชีพ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล โดยมีบริษัท เค ครีเอเตอร์ จํากัด เป็นผู้ประสานงานให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จัดอบรมอาชีพด้านอาหาร จํานวน 8 หลักสูตร งบประมาณ 630,000 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2554 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ในการอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากร
4) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย”
ประจําปี 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน 1,883,200 บาท จัดอบรมวันละ 5 หลักสูตร โดยความร่วมมือจากคลินิก
เทคโนโลยี จํานวน 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 10 – 26 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
5) การประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่ง CoP “รวม
พลคนรักวิจัย” เข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย
6) รางวัล Thailand Research Expo Award 2011 ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2554” ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์
ราชประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล Bronze Award โดยได้รับ
ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จํานวน 8,000 บาท ซึ่งเป็น
ปีแรกที่เข้าร่วมประกวด
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
- รับทราบ
4/2554 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554
วาระ/มติ
ผลการดําเนินงาน
เรื่องเพื่อพิจารณา
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
4.1 ร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วย
อยูร่ ะหว่างการเชิญประชุม
กองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ...
คณะกรรมการยกร่างระเบียบ
มติ : เห็นชอบโดยปรับเนื้อหา
บางส่วน มอบ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
และ ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม ตรวจสอบ
รายละเอียดของระเบียบและปรึกษา
คุณอานันต์ โรจนตันติกุล

ผู้ดําเนินงาน
ผศ. พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
และ ผศ.อุดมวิชช์ พลเยีย่ ม
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เรื่องทีป่ ระชุม
วาระ/มติ

ผลการดําเนินงาน

4.2 ร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วย ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
อยูร่ ะหว่างการเชิญประชุม
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ...
คณะกรรมการยกร่างระเบียบ
มติ : เห็นชอบโดยปรับเนื้อหา
บางส่วน มอบ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
และ ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม ตรวจสอบ
รายละเอียดของระเบียบและปรึกษา
คุณอานันต์ โรจนตันติกุล

ที่ประชุม/มติ
ผู้ดําเนินงาน
ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
และ ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. ...
ได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อ
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 โดยมีการปรับแก้ไขข้อความ และนําร่างระเบียบเข้าที่ประชุมอีก
ครั้งในคราวถัดไป

- รับรองรายงานการ
ประชุม โดยมีแก้ไขหน้า
3 เลข ๔ เป็น 4
แก้ไขหน้า 5 จากคุณ
อนันท์ โรจนตันติกุล
เป็นคุณอานันต์
โรจนตันติกลุ
- เห็นชอบ และ มอบ
ผศ.อุดมวิชช์ พลเยี่ยม
ดําเนินการปรับร่าง
ระเบียบ และปรึกษา
คุณอานันต์
โรจนตันติกลุ

3.2 ร่างระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ....
ได้นําร่างระเบียบเข้าในที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยมีการปรับแก้ไขข้อความ

- เห็นชอบโดย มอบ
ผศ.พัชรินทร์พร
ภู่อภิสิทธิ์ ปรึกษา
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน และ
คุณอานันต์
โรจนตันติกลุ

3.3 ร่างระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สนิ
ทางปัญญา พ.ศ. .... ได้นําร่างระเบียบเข้าในที่ประชุม เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2554 โดยมีการ
ปรับแก้ไขข้อความ

- เห็นชอบโดย มอบ
ผศ.พัชรินทร์พร
ภู่อภิสิทธิ์ ปรึกษา
คุณอานันต์
โรจนตันติกลุ
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เรื่องทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ประชุม/มติ
- เห็นชอบ โดยให้
ปรับแก้ข้อความใน มิติ
ประสิทธิภาพ พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา
เป็น พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทัง้
ภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

4.2
รายงานผลการดํ า เนิ น งานคลิ นิ ก เทคโนโลยี ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 - เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ ใ ห้
จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การดําเนินโครงการ
ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดํ าเนิ นงานโดยอาจ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการ
ฝ่ายของมหา วิทยาลัย
และฝ่ า ยขององค์ ก ร
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ / ห รื อ
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การบู ร ณาการการ
ทํางานร่วมกัน
2.ในโครงการที่ มี ก าร
ดํ า เนิ น การแล้ ว และ
เป็นโครงการที่ดี ควรมี
การดําเนินงานต่อยอด
หรื อ ต่ อ เนื่ อ งมากกว่ า
1 ปี
3 . ก า ร ล ง พื้ น ที่ ถ้ า
ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ผ ล
ห รื อ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี ต่ อ เนื่ อ งได้
มากกว่ า 1 ครั้ ง จะดี
มาก
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เรื่องทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการดําเนินงาน สวพ. ประจําเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2554
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน
1) การจ่ายเชื้อเพลิงร่วมของดีเซลกับก๊าชแอลพีจี
ดร.สุร เชษฐ เดชฟุ้ ง อาจารย์อ นั นต์ เต็ ม เปี่ย ม และอาจารย์ส มจิ นต์ พ่ ว งเจริ ญ ชั ย เป็ น
วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษหั ว ข้ อ “การจ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง ร่ ว มของดี เ ซลกั บ ก๊ า ชแอลพี จี ” เมื่ อ วั น ที่ 3
มิถุนายน 2554 ณ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมการฟังบรรยายประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้างานของบริษัท ประมาณ 35 คน ทาง
บริษัทมีความสนใจที่จะนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้งานกับรถยนต์โดยสารขนส่งพนักงาน
ซึ่งมีประมาณ 53 คัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
2) การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย ของ มทร.พระนคร ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม
ผู้บริหารและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถทางเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร
โดยรองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ให้เกียรติ
เป็นประธานในการประชุมฯ การจัดประชุมครั้งได้รับเกียรติจาก นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนาของ กฟผ. ได้บรรยายถึงหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
การให้การสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ. ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐ
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มต่างๆ ภายใน กฟผ. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยรวม
3) การนําเสนอแผนธุรกิจของผู้รับการฝึกอบรมบ่มเพาะโครงการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมการนําเสนอ
แผนธุรกิจของผู้รับการฝึกอบรมบ่มเพาะในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจอาหาร
ไทยและขนมไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 และสาขาธุรกิจงานดอกไม้ วันที่ 12 มิถุนายน
2554 รวมทั้งสิ้น 80 คน เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและจัดตั้งธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจเดิมในโอกาส
ต่อไป โดยมีคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จํานวน 3 คน และกรรมการภายในจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิจารณาแผนธุรกิจในครั้งนี้ด้วย
4) โครงการต้นกล้านักวิจัย มทร.พระนคร
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ดํ า เนิ น โครงการต้ น กล้ า นั ก วิ จั ย
มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ประจํา มทร.พระนคร และเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอการวิจัย ที่เสนอของบประมาณวิจัยแบบปกติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สําหรับโครงการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2554 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก สําหรับวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554 ได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้
ได้ทุน และเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และ ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องการใช้งานระบบ NRPM และเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วันที่ 29 มิถุนายน 2554 เป็นการเสวนา
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เรื่อง การบริหารโครงการวิจัย มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อํานวยการกองคลัง และ คุณสีสุข อ่วมแย้ม
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม
พรเจริญ อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ สําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จาก 9 คณะ 1 สถาบัน จํานวน 90 คน
ผลการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี พึงวัฒนานุกูล คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์
พจนา นูมหันต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2554
สวพ. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปีการศึกษา 2554 โดยผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี
สุขฉายี ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการการตรวจประเมิน
ในครั้งนี้ด้วย โดยรับการตรวจประเมินในตัวบ่งชี้เฉพาะ ของ สวพ. ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต”
กลุ่มบริการเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิศวกรรม
อุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต” ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริการ
เทคโนโลยี อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 2 (พื้นที่พระนครเหนือ) และได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร เป็น ประธานพิธีเ ปิด
สัม มนาในครั้ง นี้ โดยมีผู้เ ข้า ฝึก อบรมทั้ง หน่ว ยงานจากภาครัฐ และเอกชนจํา นวน 29 คน
จาก 15 หน่ว ยงาน การอบรมสัม มนาในครั้ง นี้ไ ด้เ ชิญ นายพงษ์ศัก ดิ์ จตุรนาคากุล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมกับ นายสุนทร คําพินิจ กลุ่มบริการเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
และพัฒนา
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านเผือกหอม
คลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร โดยศูน ย์ ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มกั บ เกษตรอํ า เภอบ้ า นหมอ จั ง หวั ด สระบุ รี ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาก
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ดํ า เนิ น โครงการ หมู่ บ้ า นเผื อ กหอม ในปี ที่ 2 นี้
จะถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วเจ้ า และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากฟางข้ า ว แก่
กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ่ ตําบลตลาดน้อย อําเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี
เมื่อวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2554 ทางคณะทํางาน นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ
พีรพัชระ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้
เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากข้ า ว กระดาษจากฟางข้ า ว และบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ากกระดาษจากฟางข้ า ว
โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ อาจารย์ปัญญากร คงสมจิตต์
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อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ นางสาวชนิดา ประจักษ์
จิตร และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 40 คน ณ วัดโคกใหญ่
ตําบลโคกใหญ่ อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการทํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วเจ้ า ได้ แ ก่ การทํ า หมี่ ก รอบข้ า วเจ้ า สมุ น ไพร ข้ า วแกงอบแห้ ง และการใช้
ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่ การทํากระดาษจากฟางข้าว การทําบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว
และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สําเร็จของโครงการ
4) คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วม การประชุมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจําปี 2554
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ
พีรพัชระ ประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๔ เรื่อง
การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้นําชุมชนหมู่บ้านเผือกหอม
จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นางสมศรี เพ็งรุ่ง และนางสําเริง เนียมเผือก เมื่อวันที่
30 - 31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีการบรรยายพิเศษ
เรื่องนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การมอบเกี ย รติ บั ต รหมู่ บ้ า น ว และ ท จํ า นวน 190 แห่ ง แบ่ ง ตามภาค โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเสวนา เรื่องบทบาทของเครือข่าย วท.
ที่ส่งผลต่อการยกระดับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประชุมระดมความคิด
กลุ่มย่อย 5 กลุ่ม เรื่องความฝันของหมู่บ้าน ว และ ท.
ผลการดําเนินงานประเดือนสิงหาคม
1) คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วม การประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจําปี 2554
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ
พีรพัชระ เข้าร่วมประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2554
ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีการบรรยายแนวนโยบายการ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี แนวคิดและข้อเสนอการดําเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่องการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี การ
บริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี และการสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็น ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief
Science Officer: PCSO) การจัดทําข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพ ระยะ 2-3 ปี (นําร่อง)
การชี้แจงทําความเข้าใจคู่มือและการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และการชี้แจงทําความเข้าใจการประสานการดําเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
2) การจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “สีสนั พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินนี าถ-มหัศจรรย์
มะพร้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสัน
พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ-มหัศจรรย์มะพร้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ”ณ สวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2554 โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะ
เทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เข้ า ร่ ว มแสดงผลงานวิ จั ย และสาธิ ต
ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารจากมะพร้าว ได้แ ก่ ผลิตภัณฑ์ซีเรียลจากกากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์
หมูแผ่นจากกากมะพร้าว การทํางานของเครื่องบีบน้ํามันมะพร้าว และผลิตภัณฑ์อาหารไทยจาก
กากมะพร้าวเมื่อวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2554
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3) คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
คลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ได้ รั บ งบประมาณคลิ นิ ก
เทคโนโลยี ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้
ดําเนินการโครงการ การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผลักดันโดย
สมาชิก อสวท. และการประชุมรวมพลคน อสวท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2554 เดินทางเพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผลักดันโดย
สมาชิก อสวท. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่โครงการ การพัฒนากรรมวิธีในการจัดเตรียม
และย้อมสีเกล็ดปลา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและมูลค่า
ของผลิตภัณ ฑ์ ที่ ป ระดิษ ฐ์ จ ากเกล็ ด ปลา ณ จั ง หวั ดภู เก็ต วันที่ 4 สิ งหาคม 2554 เดิ น ทางไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้แก่โครงการ การพัฒนาเตาตีมีดพร้า
นาป้อ เพื่อการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต ณ จังหวัดตรัง วันที่ 5 สิงหาคม 2554
เดินทางไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่โครงการ การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเนื้อลูกตาลโตนด ณ จังหวัดสงขลา และวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้แก่
โครงการ การเพิ่มผลผลิตข้าวโดยใช้สารสกัดรังไหมและสมุนไพรไล่แมลง ณ จังหวัดนครนายก
4) งานราชมงคลพระนครวิชาการ ครั้งที่ 2
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร จั ด งานราชมงคลพระนครวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 2
ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน”
(Technology Development for Sustainability) ระหว่ า งวั น ที่ 23-24 สิ ง หาคม 2554
ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชย
การพระนคร) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และบุ ค คลทั่ ว ไป
ได้ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในสาขาต่ า งๆ โดยมี ผ ลงานที่ เ ข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการ ผลงานวิ จั ย และ
สิ่งประดิษฐ์ ดังนี้ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 44 ผลงาน ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
จํานวน 18 ผลงาน ผลงานคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 6 ผลงาน ผลงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จํานวน
3 ผลงาน และ บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ จํานวน 24 ผลงาน นอกจากนี้ยังมี
การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ ผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์และการนําไปใช้ประโยชน์ โดย
ศ.ดร.ณรงค์ ฤทธิ์ สมบั ติ สมภพ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุ รี พลั งงานนิ วเคลี ยร์
โดย คุณวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พลังงานทดแทน โดย
ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5) การจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2554
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ
วิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2554 ระหว่างวันที่ 5 – 21
สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช“พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ทั้งยังช่วยกระตุ้นความสนใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศและนานาชาติให้แก่เยาวชนและ
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ประชาชนทั่วไป โดยมีผลงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ดังนี้ ผลงานวิจัย จากคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 ผลงาน และผลงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน
ผลงานคลินิกเทคโนโลยี 3 ผลงาน และผลงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 2 ผลงาน
6) การร่วมจัดงาน การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดงาน“การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2554” (Thailland Research Expo 2011) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานวิจัยของมทร.พระนคร ซึ่งมีผลงานเข้า
ร่วมจํานวน 11 ผลงานคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบัวแบบไทย การศึกษากระบวนการ
ทํางานของโรงงานเสื้อผ้าอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาบริษัทบูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) นวัตกรรม
คู่มือการสอนและการจัดอบรม “การอ่านข่าวธุรกิจสากล ตามรูปแบบ (P)SPC2PAS Model
พัฒนาการและการดํารงอยู่ของตลาดนัด อุปกรณ์ปิดเปิดหลอดไฟฟ้าด้วยลายนิ้วมือ หุ่นยนต์
ค้นหาและดับเพลิงอัตโนมัติ เครื่องตรวจวัดความขาวของเมล็ดพลาสติก เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
ด้ ว ยลายนิ้ ว มื อ การพั ฒ นาและแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผั ก ตบชวา บ้ า นผั ก ตบชวา อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา การออกแบบและพัฒนารูปแบบโต๊ะเรียนสําหรับเด็กพิการด้านร่างกาย
และ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ผลสัมฤทธิ์จากการ
เข้าร่วมงานดังกล่าว ทําให้มทร.พระนคร ได้รับรางวัล Thailand Research Expo Award 2011
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร เป็นตัวแทนของมหาวิ ทยาลัยในการเข้ ารั บ
รางวัลฯ พร้อมทั้งโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้
7) โครงการช่วยราษฎร์ สร้างโอกาส ให้อาชีพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสํานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล จัดโครงการ CSR “ช่วยราษฎร์ สร้างโอกาส ให้อาชีพ” ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม– 6 ตุลาคม 2554
(เสาร์–อาทิตย์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรง
มีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ตกงาน ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม หรือประชาชนทั่วไปให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จะได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และก่อ
ปัญหาทางสังคม
โดยหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวม 8 หลักสูตร ดังนี้
1. ธุรกิจร้านสเต็ก “สูตรเด็ด....รายได้ดี”
2. ธุรกิจร้านขายกาแฟสด “สร้างรายได้ดีมีกําไร”
3. ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง “สูตรดัง...ขายดี๊ขายดี”
4. ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเด้ง (กาละมัง) “สูตรดังขายดี”
5. ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทย “อร่อยไกลถึงเมืองนอก”
6. ธุรกิจร้านขายขนมไทย “ทําอย่างไรให้รุ่งเรือง”
7. ธุรกิจร้านโชห่วย “ที่ไม่หว่ ย ....อยู่ได้ยั่งยืน”
8. ธุรกิจร้านขายของฝาก “ไม่ยากอย่างคิด”
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5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3
(เมษายน – มิถุนายน 2554)

5.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ประจําปี 2554
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ฯ จดทะเบียนทรัพย์สินฯ ได้รับรองคุณภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปี 53
สถานะ วิธีการดําเนินงาน/
กําหนด
การจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความ
ความเสี่ยง
ขั้นตอน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ดําเนิน
เสร็จ/
เสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่
วัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
งาน
ผู้รับผิดชอบ
(4)
(3)
(2)
(1)
(7)
(6)
(5)
โครงการเชิดชูเกียรติ
*
1. กําหนดให้มี
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
30 กันยายน
การบริหาร
นักวิจัย ฯ ประจําปี
ผลงานที่มีการตีพิมพ์
2554
ผลงานวิจัยที่
1. นักวิจัยไม่
งานวิจัย
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์
สวพ./คณะ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ เห็น
เพื่อให้ได้
2553 กําหนดให้มี
ระดับชาติและ
ใช้ประโยชน์ใน
ความสําคัญ
ผลงานวิจัยที่
ผลงานที่มีการตีพิมพ์
ของการตีพิมพ์ นานาชาติ จดทะเบียน
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ระดับชาติและ
เผยแพร่ ใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา
เผยแพร่ ใช้
ใช้ประโยชน์ใน นานาชาติ จด
ประโยชน์ระดับชาติ
หรือได้รับรองคุณภาพ
ทะเบียน
ประโยชน์ใน
ระดับชาติ จด
และนานาชาติ จด
ทรัพย์สินทาง
ระดับชาติและ เป็นเกณฑ์ในการ
ทะเบียน
ทะเบียนทรัพย์สิน
ปัญญา หรือได้
นานาชาติ จด
ทรัพย์สินทาง
ทางปัญญา หรือได้
พิจารณาให้รางวัลเชิดชู
ปัญญา หรือได้ รับรองคุณภาพ ทะเบียน
รับรองคุณภาพ เป็น
เกียรตินักวิจัย และ
ทรัพย์สินทาง
รับรองคุณภาพ ต่ํากว่า
เกณฑ์ในการ
หน่วยงานที่มีการ
เป้าหมายที่
ปัญญา หรือได้ บริหารงานวิจัยดีเด่น
เพิ่มขึ้นอย่าง
พิจารณาให้รางวัล
*
รับรองคุณภาพ 2. จัดกิจกรรมอบรม 30 กันยายน
น้อยร้อยละ 10 กําหนด
ดําเนินการโครงการ
2554
2. นักวิจัยขาด เชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ของผลการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สวพ./คณะ
ความรู้ความ
ดําเนินงาน ปี
เพื่อสร้างนักวิจัยมือ
ความรู้และจัดทํา
เข้าใจในช่อง
53
อาชีพให้ความรู้
ผลงานวิจัย งาน
ทางการตีพิมพ์ สร้างสรรค์สู่การตีพิมพ์
เกี่ยวกับการเขียน
เผยแพร่ ใช้
บทความเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ

- รับทราบ
กําหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณา
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ที่ประชุม/มติ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ประจําปี 2554
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ฯ จดทะเบียนทรัพย์สินฯ ได้รับรองคุณภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปี 53
สถานะ วิธีการดําเนินงาน/
กําหนด
การจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความ
ความเสี่ยง
ขั้นตอน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ดําเนิน
เสร็จ/
เสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่
วัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
งาน
ผู้รับผิดชอบ
(4)
(3)
(2)
(1)
(7)
(6)
(5)
เผยแพร่ ใน
ในระดับชาติและ
ประโยชน์ใน
ระดับชาติและ
ระดับชาติและ นานาชาติ
นานาชาติ
นานาขาติ จด
ดําเนินการให้ความรู้
ทะเบียน
เรื่องการจัดการ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือได้
ทรัพย์สินทางปัญญา
รับรองคุณภาพ
ในโครงการต้นกล้า
*
3.จัดกิจกรรมอบรมเชิง 30 กันยายน
นักวิจัย
2554
ปฏิบัติการเพื่อให้
มทร.พระนคร
สวพ./คณะ
ความรู้ และจัดทํา
เอกสารประกอบการ
ขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
หรือการรับรอง
คุณภาพผลงานวิจัย
4. ประสานการ
ดําเนินงานในการนํา
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ไปขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา

30 กันยายน
2554
สวพ./คณะ

*

ดําเนินการสํารวจ
ความต้องการ
บุคลากรที่ประสงค์
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
ประสานงานเพื่อนํา
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ไปจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงาน (ใสในชอง 6) * = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด  = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาที่กําหนด
X = ยังไมไดเริ่มดําเนินการ และ O = อยูระหวางดําเนินการ
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ที่ประชุม/มติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานผลการตรวจการประเมินตนเอง (SAR) ตัวชี้วัดเฉพาะของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 และเสนอแนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริม
ปรับปรุง (Improvement Plan)

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ตาม มทร.พระนคร
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. ควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของข้อเสนอการวิจัยก่อนการเสนอขอ
งบประมาณเพื่อบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน

แผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง
โครงการ / แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. กิจกรรมการประเมินข้อเสนอ
กลุ่มบริหาร
งานวิจัยในการเสนอของบประมาณแบบ งานวิจัย
ปกติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สวพ.

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายในปี
การศึกษา
2554

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. ปรับเกณฑ์การประเมินที่เป็น
กระบวนการให้ครบถ้วนตาม PCDA
และสอดคล้องกับการดําเนินงาน

1. กิจกรรมประชุมบุคลากรกลุ่มบริการ
วิชาการ เพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์การ
ประเมินของตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3
ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานและ
เป็นไปตามกระบวนการ PDCA

กลุ่มบริการ
วิชาการ
สวพ.

ภายในปี
การศึกษา
2554

2. ควรให้ความรู้วิธีการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

1. กิจกรรมการประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้วิธีการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ในลักษณะ
ของการทํา KM

งานบริหาร
ทั่วไป
สวพ.

ภายในปี
การศึกษา
2554

หมาย
เหตุ

- รับทราบ ผลการ
ตรวจประเมินตนเอง
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยให้ปรับ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพให้ครบถ้วน
ตาม PDCA และ
สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

- เห็นขอบแนว
ทางแก้ไข สนับสนุน
และแผนการพัฒนา
ส่งเสริมปรับปรุง
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6.2 รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี 2554
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
องค์ความรู้ที่จําเป็น : ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

1

การบ่งชี้ความรู้
- ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน

ต.ค. 53 – ก.ย.
54

จํานวนรายการ
ความรู้
ปีงบประมาณ
2554
จํานวนบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม

2
3.

4.

5

6

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

3 เรื่อง

บุคลากรทุกคน

- 8 เรื่อง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

บุคลากรทุกคน

ร้อยละ 100

มีทะเบียน
ความรู้ /
คลังความรู้

บุคลากรทุกคน

- ทะเบียนความรู้
งปม.2554
จํานวน 8 เรื่อง

การสร้างและแสวงหาความรู้
-ภายในหน่วยงาน
-ภายนอกหน่วยงาน
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดทําทะเบียนความรู้/คลัง
ความรู้

ต.ค. 53 – ก.ย.
54
ต.ค. 53 – ก.ย.
54

มีทะเบียน
ความรู/้
คลังความรู้

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
การเข้าถึงความรู้
-เผยแพร่ผ่าน Web site
-จัดทําเป็นเอกสาร, edocument , หนังสือเวียน
-บอร์ดประชาสัมพันธ์
-การอบรม, สัมมนา ,
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ทาง Web blog/Web
board/ e-mail ฯลฯ

ต.ค. 53 – ก.ย.
54

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

อย่างน้อย
1 กิจกรรม

บุคลากรทุกคน

- 8 กิจกรรม

ต.ค. 53 – ก.ย.
54

มีจํานวนช่องทาง
ที่เข้าถึงความรู้

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

บุคลากรทุกคน

- เผยแพร่ผ่าน Web
site
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดทําเอกสาร

ต.ค. 53 – ก.ย.
54

-จํานวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

บุคลากรทุกคน

- 8 ครั้ง

-ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
7

เป้าหมาย

การเรียนรู้
- การนําการจัดการความรู้มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ต.ค. 53 – ก.ย.
54

-1 ครั้ง

-จํานวน COP

-1 COP ต่อ
หน่วยงาน

จํานวนบุคลากร
ของหน่วยงานที่
ได้รับความรู้
และนําผลไปใช้

ร้อยละ 70
ของบุคลากร
ที่ได้รับ
ความรู้ และ
นําผลไปใช้

-1 COP
บุคลากรทุกคน

ร้อยละ 100

ที่ประชุม/มติ
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6.3 ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 3 โครงการ
1) โครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ สาขาธุรกิจอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ ประจําปี 2554 ผู้รับการบ่มเพาะจํานวน 4 ราย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน
1. ผู้รับการบ่มเพาะวิสาหกิจ 4 ราย
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการบ่มเพาะวิสาหกิจ
3. ผู้ผ่านการบ่มเพาะวิสาหกิจจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ราย
4. ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณจากแผนปฏิบัติการบ่มเพาะรายวิสาหกิจ
4.1 นางสาวนัทวรรณ ลิขิตมงคลสกุล
4.1.1 ต้นทุนวัตถุดิบของขนมปัง 2 รายการ
4.1.2 เจ้าของกิจการทําขนมปังได้และสามารถควบคุมการ
ผลิตได้ด้วยตนเอง
4.1.3 การสูญเสียของวัตถุดิบในการผลิตลดน้อยลง

4.2 นางสาวสุสินี นิ่มมา
4.2.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา (อย.) ของหมี่
กรอบ 1 รายการ
4.2.2 ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบรสชาติเดิมในรูปแบบใหม่ 1
รูปแบบ
4.2.3 ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบรสชาติใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 1
รายการ
4.2.4 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 1 รูปแบบ
4.3 นายชณา วสุวัต
4.3.1 ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บเพิ่มขึ้น 2 วัน
4.3.2 ผลิตภัณฑ์มีช่องการจําหน่ายมากขึ้น มีพันธมิตร
ร้านค้าปลีกหรือขายส่ง อย่างน้อย 1 ร้าน
4.3.3 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และมาตรฐาน มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร อย่างน้อย 1 ชนิด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
- 4 ราย
- ร้อยละ 85.40
- 4 ราย
- 8 รายการ (ไส้ถั่วดํา ไส้ถั่วแดง ไส้ถั่วเหลือง ไส้
เผือก ไส้สังขยา ไส้สตรอเบอรี่ ไส้สัปปะรด ไส้
มะพร้าว)
- สามารถทําขนมปังได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบ
กระบวนการผลิตได้
- ลดการสูญเสียแป้งขนมปังที่นวดและใส่ไส้แล้ว
ขนาดไม่ได้ตามที่กําหนด ซึ่งต้องทิ้ง วันละประมาณ
50 กิโลกรัม ( แป้งที่ผสมแล้ว ) เป็นเงิน 900 บาท
ต่อวัน หรือ 27,000 บาทต่อเดือน
- 1 รายการ
- 2 รูปแบบ (รูปแบบแท่ง และรูปแบบถ้วย)
- 1 รายการ (หมี่กรอบทรงเครื่อง)
- 1 รูปแบบ
- มีอายุการเก็บรักษาจาก 10 วัน เป็น 12 วัน
- Food Land Villa supermarket
- 1 ชนิด (ผลการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ (TPC))
- ประมาณการยอดขายปี 2554 = 4,320,000 บาท
ปี 2553 = 3,980,000 บาท
คิดเป็นยอดขายที่เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 7.87

4.4 นายณัฐพงศ์ เพียรพรเจริญ
4.4.1 สร้างการรับรู้ในตราสินค้าโดยใช้สื่อ Social Media - ทําให้การเปิดร้านใหม่ใช้ชื่อตราใหม่ว่า บ้านชา
สมุนไพร
- ให้คําปรึกษาและประสานงานด้านการจัดการเรื่อง
4.4.2 วางระบบด้านการบริหารงานบุคคล 1 ระบบ
การบริหารงานบุคคล
- ปัจจุบันผู้ประกอบการได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
4.4.3 สร้างเครือข่ายที่เป็นแหล่งแรงงานอย่างน้อย 1 แหล่ง ทางกรุงเทพมหานคร
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีก 2
คน

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
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2) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย ประจําปี
2554 ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

2. รับสมัคร
คัดเลือก
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม
บ่มเพาะ

4. ศึกษาดูงาน
ต้นแบบการ
ดําเนินธุรกิจ
5. ส่ ง เสริ ม /
กระตุ้น เพื่อให้
เกิ ด การจั ด ตั้ ง
ธุรกิจหรือขยาย
ธุรกิจ

แผนการดําเนินงาน / ตัวชี้วัด
- สื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลการดําเนินงาน
- สื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. จดหมายข่าวรายเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 ครั้ง
เดือนมกราคม 2554 : ฉบับที่ 48 และ
เดือนพฤษภาคม 2554 : ฉบับที่ 52
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (http://www.rmutp.ac.th)
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.ird.rmutp.ac.th)
เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (http://www.ubi.rmutp.ac.th)
- สื่อที่มีค่าใช้จ่าย
- สื่อที่มีค่าใช้จ่าย
1. แผ่นไวนีลประชาสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2,000 แผ่น
- สื่อภายนอก
1. สถานีวิทยุรายการ HELLO RMUTP 105.5 Mhz
2. สถานีวิทยุราชมงคลพระนคร 90.75 Mhz
- กลุ่มเป้าหมายจํานวน 40 คน
ผู้สมัคร 79 คน คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 47 คน
- ผู้ว่างงาน 18 คน
- เพิ่งสําเร็จการศึกษา 4 คน
- ทายาทธุรกิจ 1 คน
- ประกอบอาชีพ 24 คน
176 ชั่วโมง
176 ชั่วโมง /ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2554
1. ฝึ ก อบรมบ่ ม เพาะด้ า นการ 1. ฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการจัดการธุรกิจ 60 ชั่วโมง
จัดการธุรกิจ 60 ชั่วโมง
2. ถ่ายทดความรู้เชิงเทคนิคและให้คําปรึกษา 52 ชั่วโมง
2. ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและ 3. ฝึกปฏิบัติทักษะ 64 ชั่วโมง
ให้คําปรึกษา 52 ชั่วโมง
3. ฝึกปฏิบัติทักษะ 64 ชั่วโมง
1 แห่ง
1 แห่ง
- สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี (วังรี รีสอร์ท)
143 หมู่ที่ 12 ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
4 กิจกรรม
4 กิจกรรม คือ
1. จัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการในโครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ มทร.พระนคร ครั้ งที่ 1 ณ คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน
6 ราย 6 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนมไทย “ขนมครูปุ๊ก” ธุรกิจหมูอร่อย หมู
เส้นรสกลมกล่อม ธุรกิจน้ําจิ้มสุกี้ สิริกร ธุรกิจI-dear Bakery ธุรกิจ
ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณ และธุรกิจหมูทุบสมุนไพร
2.จัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์และจัดจําหน่าย จํานวน 1 ครั้ง ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา ในบูธเลขที่ 26-27 Hall 6 มีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 4 ราย 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนม
ไทย “ขนมครูปุ๊ก” ธุรกิจหมูอร่อย หมูเส้นรสกลมกล่อม ธุรกิจน้ําจิ้มสุกี้ สิริ
กร และธุรกิจ I-dear Bakery
3. จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนําเสนอผลงานผ่านทางโครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่ านดาวเที ยม รายการ “ราชมงคลพระนครกั บงานวิ จั ยและ
สิ่งประดิษฐ์ จํานวน 1 ตอน บันทึกรายการในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
มีผู้ผ่านการฝึ กอบรมเข้ าร่วมรายการ จํ านวน 4 ราย 4 ธุ รกิ จ ได้ แก่
ธุรกิจขนมไทย “ขนมครูปุ๊ก” ธุรกิจหมูอร่อย หมูเส้นรสกลมกล่อม ธุรกิจ
น้ําจิ้มสุกี้ สิริกร และธุรกิจ I-dear Bakery
4. เผยแพร่ ข้ อมู ลผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ่ า นทางเว็ บไซต์ สวพ. มทร.พระนคร
http://www.ird.rmutp.ac.th

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ
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กิจกรรม
6. นําเสนอ
และประเมิน
แผนธุรกิจ
7. ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ใน
การจัดตั้งหรือ
ขยายธุรกิจ
8. ประเมิน
ความพึงพอใจ

แผนการดําเนินงาน / ตัวชี้วัด
นําเสนอและประเมินแผนธุรกิจ
จํานวน 40 ราย

ที่ประชุม/มติ

ผลการดําเนินงาน
นําเสนอและประเมินแผนธุรกิจ จํานวน 40 ราย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (12 ราย)

ร้อยละ 35.00 (14 ราย)

ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ในภาพรวม ร้อยละ 88.85

3) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจงานดอกไม้ ประจําปี 2554 ผู้เข้าร่วม
โครงการจํานวน 40 คน
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

2. รับสมัคร
คัดเลือก
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม
บ่มเพาะ

4. ศึกษาดูงาน
ต้นแบบการ
ดําเนินธุรกิจ
5. ส่ ง เสริ ม /
กระตุ้น เพื่อให้
เกิ ด การจั ด ตั้ ง
ธุรกิจหรือขยาย
ธุรกิจ

แผนการดําเนินงาน / ตัวชี้วัด
- สื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลการดําเนินงาน

- สื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. จดหมายข่าวรายเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 ครั้ง
เดือนมกราคม 2554 : ฉบับที่ 48
จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ครั้ง
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (http://www.rmutp.ac.th)
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.ird.rmutp.ac.th)
เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (http://www.ubi.rmutp.ac.th)
- สื่อที่มีค่าใช้จ่าย
- สื่อที่มีค่าใช้จ่าย
1. แผ่นไวนีลประชาสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2,000 แผ่น
- สื่อภายนอก
1. สถานีวิทยุรายการ HELLO RMUTP 105.5 Mhz
2. สถานีวิทยุราชมงคลพระนคร 90.75 Mhz
- กลุ่มเป้าหมายจํานวน 40 คน
ผู้สมัคร 79 คน คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 47 คน
- ผู้ว่างงาน 18 คน
- เพิ่งสําเร็จการศึกษา 4 คน
- ทายาทธุรกิจ 1 คน
- ประกอบอาชีพ 24 คน
176 ชั่วโมง
176 ชั่วโมง /ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2554
1. ฝึ ก อบรมบ่ ม เพาะด้ า นการ 1. ฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการจัดการธุรกิจ 60 ชั่วโมง
จัดการธุรกิจ 60 ชั่วโมง
2. ถ่ายทดความรู้เชิงเทคนิคและให้คําปรึกษา 52 ชั่วโมง
2. ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและ 3. ฝึกปฏิบัติทักษะ 64 ชั่วโมง
ให้คําปรึกษา 52 ชั่วโมง
3. ฝึกปฏิบัติทักษะ 64 ชั่วโมง
1 แห่ง
1 แห่ง
- สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี (วังรี รีสอร์ท)
143 หมู่ที่ 12 ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
4
กิจกรรม คือ
4 กิจกรรม
1. จั ดบู ธแสดงผลิ ตภั ณฑ์ ของผู้ เข้ าร่ วมโครงการในโครงการจั ดนิ ทรรศการ
ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ มทร.พระนคร ครั้ งที่ 1 ณ คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 6
ราย 6 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนมไทย “ขนมครูปุ๊ก” ธุรกิจหมูอร่อย หมูเส้นรส
กลมกล่อม ธุรกิจน้ําจิ้มสุกี้ สิริกร ธุรกิจI-dear Bakery ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือ
สูตรโบราณ และธุรกิจหมูทุบสมุนไพร

17

เรื่องทีป่ ระชุม
2.จั ดบู ธแสดงผลิ ตภั ณฑ์ และจั ดจํ าหน่ าย จํ านวน 1 ครั้ ง ในงาน
มหกรรม
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชาติ ประจํ าปี 2554 ณ ศู นย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในบูธเลขที่ 26-27 Hall 6
มี ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จํ านวน 4 ราย 4 ธุรกิ จ
ได้แก่ ธุรกิจขนมไทย “ขนมครูปุ๊ก” ธุรกิจหมูอร่อย หมูเส้นรสกลม
กล่อม ธุรกิจน้ําจิ้มสุกี้ สิริกร และธุรกิจ I-dear Bakery
จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนําเสนอผลงานผ่านทางโครงการจัด
3.
การศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเที ยม รายการ “ราชมงคลพระนครกั บ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 1 ตอน บันทึกรายการในวันที่ 30
มิถุนายน 2554 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าร่วมรายการ จํานวน 4 ราย
4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนมไทย “ขนมครูปุ๊ก” ธุรกิจหมูอร่อย หมูเส้น
รสกลมกล่อม ธุรกิจน้ําจิ้มสุกี้ สิริกร และธุรกิจ I-dear Bakery
4. เผยแพร่ข้ อมูลผลิ ตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ สวพ. มทร.พระนคร

ที่ประชุม/มติ
- รับทราบ

http://www.ird.rmutp.ac.th
6. นําเสนอ
และประเมิน
แผนธุรกิจ
7. ประเมิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ น
การจั ดตั้ งหรื อ
ขยายธุรกิจ
8. ประเมิ น
ความพึง
พอใจ

นําเสนอและประเมินแผนธุรกิจ
จํานวน 40 ราย

นําเสนอและประเมินแผนธุรกิจ จํานวน 40 ราย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
(12 ราย)

ร้อยละ 35.00 (14 ราย)

ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ในภาพรวม ร้อยละ 87.44

ในปีงบประมาณ 2555 งดการดําเนินโครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลาในการ
ดําเนินงานให้คําปรึกษาแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอ และได้นําเสนอโครงการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการ
ใหม่ จํานวน 3 สาขา คือ 1) สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย 2) สาขาธุรกิจงานดอกไม้
3) สาขาธุรกิจร้านอาหาร
6.4 การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไปในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554

- รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวรุจิรา จันทร์สุวรรณ
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

