รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 6/2553
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553
ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี
-------------------------ผูมาประชุม
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท)
3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.พงษศักดิ์ จตุรนาคากุล)
4. ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
5. ผศ.บุญธรรม
พรเจริญ
6. อาจารยพจนา
นูมหันต
7. อาจารยธานี
สุคนธะชาติ
8. นางวันดี
ชวยประยูรวงศ
9. นางสุจินดา
รังสิกรรพุม
10. นางสาวรุจริ า
จันทรสุวรรณ
ผูไมมาประชุม
1. ผศ..อุดมวิชช

พลเยี่ยม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและไดดําเนินการเขาสูระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
เรื่องที่ประชุม
ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจง
- รับทราบ
1) คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 907/2553 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ขอ 4 (4) หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเปนเลขานุการ ในกรณีจําเปนจะแตงตั้งขาราชการใน
สวนราชการนี้ไมเกินสองคนเปนผูชว ยเลขานุการดวยก็ได จึงแตงตั้งนางสาวรุจิรา จันทรสุวรรณ
เปนผูชวยเลขานุการ
2) การดําเนินงานศูนยบมเพาะธุรกิจ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ประชุมชี้แจง
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใหโอนการบริหารงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปใหคณะ
บริหารธุรกิจ ดําเนินการ และชีแ้ จงเรื่องผลการดําเนินงาน 3 ป ปญหาและอุปสรรค และ
กําหนดประชุมครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553
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เรื่องที่ประชุม
1) โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย และหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน
3.1 นักวิจัยดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 3 อันดับ คือ
อันดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารยจุฑา พีรพัชระ
ชมเชยอันดับ 1 อาจารยประชา
พิจักขณา
ชมเชยอันดับ 2 อาจารยณัฐพงศ
พันธุนะ
3.2 นักวิจัยดีเดนสาขาสังคมศาสตร ชมเชย 1 อันดับ คือรองศาสตราจารยวิมลพรรณ
อาภาเวท
3.3 นักวิจัยหนาใหมดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 3 อันดับ คือ
อันดับที่ 1 อาจารยพลรัชต บุญมี
ชมเชยอันดับ 1 อาจารยชานนท ตันประวัติ
ชมเชยอันดับ 2 ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล หวังวณิชพันธุ
3.4 นัก วิจัยหนาใหมดีเ ดนสาขาสัง คมศาสตร มี 1 อันดับ คืออาจารยสิริบุป ผา
อุทารธาดา
3.5 หนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน มี 3 อันดับ คือ
อันดับที่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ชมเชยอันดับ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ชมเชยอันดับ 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจง
เลขานุ ก ารคณะกรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ส ง รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553
เสนออธิก ารบดี ผานรองอธิก ารบดีดานวิจัยและบริก ารวิชาการ เพื่อโปรดทราบ และรอง
อธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ เสนอแนะตามรายงานการประชุมหนาที่ 10 ขอ 5.6 การ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงป 2553 รอบ 12 เดือน ใหทํา Work Shop
การแจงขอมูลการจดลิขสิทธิ์ และหนาที่ 11 ไมใหก ารสนับ สนุนนักวิจัยที่ไมตีพิมพเ ผยแพร
ผลงานวิจัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เลขานุก ารคณะกรรมการประจํ าสถาบันวิจัย และพัฒ นา ไดส รุป รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553
จํานวน 14 หนา ดังรายละเอียดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริการวิชาการ พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อ
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 มีมติให สวพ. เชิญรองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิก ารบดีดานการคลัง และทรัพยสิน กองบริก ารงานบุ คคล กองคลัง และสํานัก งาน
ตรวจสอบภายใน ประชุมเพื่อหาแนวทางการรางระเบียบฯ โดยไดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2553 ซึ่ ง ยั ง ไม ได ขอยุ ติ จึง นํ าเสนอให คณะกรรมการประจําสถาบันวิ จัย และพัฒ นา ชว ย
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ และจะประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2553

ที่ประชุม/มติ

- รับทราบ

- รับรองรายงานการ
ประชุม

- เห็นชอบใหคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พิจารณาและแจง
กลับ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ภายในวันที่ 23
ธันวาคม 2553
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ที่ประชุม/มติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- เห็นชอบให
4.1 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพือ่ การวิจัย พ.ศ. 2547
คณะกรรมการชวย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตองการใหทําระเบียบวาดวยการใชจายเงินอุดหนุน ศึกษา และให
เพื่อการวิจัย ใหเรียบรอย จึงนําระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อ ขอเสนอแนะ โดย
การวิจัย พ.ศ. 2547 มาเพื่อพิจารณา ซึ่งจะมีการบางเรื่องตองปรับปรุง/เพิม่ เติมใหทันสมัย และบาง แจงกลับสถาบันวิจัย
เรื่องอาจทําเปนประกาศเพือ่ ความคลองตัวในการบริหารจัดการ จึงเสนอตอคณะกรรมการประจํา และพัฒนา ภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาและใหขอเสนอแนะ โดย มีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง
วันที่ 7 มกราคม
2554
4.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

- เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2553
- รับทราบ
1) อาจารย พงษศั ก ดิ์ จตุร นาคากุ ล รองผู อํ านวยการสถาบั นวิ จัย และพัฒ นา ฝา ยบริก าร
เทคโนโลยี ไดรับ การคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนที่ส นับ สนุนงานดานคนพิการ ประจําป พ.ศ. 2553
ประเภทนักวิชาการ จากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยเขารับโลประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรี
ในวันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ หองประชุมรอยัล จูบิลี่ อาคารชาแลนเจอร เมืองทองธานี
โดยอาจารยพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล มีผลงานดานการผลิตอุปกรณชวยเหลือคนพิการ ประเภทกาย
อุปกรณเทียม อาทิ ขอศอกเทียม มือตะขอ ชุดขาเทียมใตเขา ชุดขาเทียมเหนือเขาและอื่นๆ ตั้งแตป
พ.ศ. 2543 ถึงปจจุบัน โดยดําเนินการคิดคนออกแบบกระบวนการผลิต ดําเนินการผลิต ตรวจสอบ
ทดสอบ ในรูป แบบของการผลิตจํานวนมาก อุป กรณส ามารถใชงานไดดี ผูนําไปใชง าน (นัก กาย
อุปกรณ) มีความพึงพอใจ ที่สําคัญสามารถผลิตไดตอเนื่องในราคาที่ถูกกวาการนําเขาจากตางประเทศ
หลายเทาตัว ตอบสนองความตองการของสังคม สามารถชวยใหคนพิการที่ดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได ไมเปนภาระของสังคม โดยไดสงมอบอุปกรณใหกับหนวยบริการใหความชวยห
ลือผูพิการหลายแหลง ไดแก ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ทั้งที่
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ศูนยบางพูน และศูนย จังหวัดระยอง ศูนยสิรินธร เพื่อการฟนฟูส มรรถภาพทางการแพทย
แหงชาติ โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โรงพยาบาล จังหวัดนาน และบุคคลทั่วไป
ระดับชาติ 6 บทความ
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑสับ ปะรดแชอิ่มอบแหง สําหรับกลุมสหกรณการเกษตร
หุบกะพง จํากัดเจาของผลงาน รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส และคณะ
2.2 พลังงานเชื้อเพลิงอัดแทงจากเปลือกเมล็ดมะมวงหิมพานต เจาของผลงาน
ผูชวยศาสตราจารยสงั เวย เสวกวิหารี และคณะ
2.3 การใชเถาทิ้งเปนวัสดุประสานแทนทีป่ ูนซีเมนต เจาของผลงาน ดร.สําเริง รักซอน
และคณะ
2.4 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
เจาของผลงาน ผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ วิชิรานนท และคณะ
2.5 การควบคุมการปรับคาแรงดันต่ําของเครื่องมือวัดคาอัตราการเกิดสนิมของเหล็ก
เสริมในโครงสรางคอนกรีตแบบโพราไรดเซชั่นเชิงเสน เจาของผลงาน ผูชวยศาสตราจารย
จักรพันธ แสงสุวรรณ และคณะ
2.6 ตัวควบคุมฟซซีปรับคาเกนพีไอดีในการควบคุมความเร็วของมอเตอรจักรยาน
ไฟฟากระแสตรงแบบขนาน เจาของผลงาน อาจารยศุภชัย หอวิมานพร และคณะ
ระดับนานาชาติ 1 บทความ
Extraction and Testing of Antioxidant and Biological activities of Xylocarpus
granatum Koen เจาของผลงาน ผูชวยศาสตราจารยอุดมวิชช พลเยี่ยม และคณะ

ที่ประชุม/มติ

การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ เปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เปน
ชองทางประชาสัมพันธ ผลงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณชน ไดสรางเครือขายความรวมมือใน
ดานการวิจัย และเปนการสรางบรรยากาศความเขมแข็งดานการวิจัยใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
อันจะสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมตอไป
3) การดําเนินงานโครงการบริก ารวิ ชาการแกสัง คม ปง บประมาณ 2554 จํานวน 7
โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาของแผน เดือนพฤศจิกายน จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบเขียนแบบชิ้นสวนอุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
ระหวางวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2553 มีผูเขารวมโครงการ 22 คน ต่ํากวาแผน จํานวน
3 คน
5.2 ประกาศและคําสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
- รับทราบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายสําคัญใหบุคลากรถือปฏิบัติ และมี
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย จึงแจงใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพั ฒนาทราบและถือปฏิบัติตาม
นโยบาย ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 และคําสั่งตอไปนี้
1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายคุณภาพ และคานิยม
องคกร
2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส
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เรื่องที่ประชุม
1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ใหถือเปนนโยบายสําคัญใน
การดําเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ
2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ใหถือเปนนโยบายสําคัญใน
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ใหถือเปนนโยบายสําคัญใน
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
7) คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ที่ 912/2553 ลงวั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แตงตั้งอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพดานระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งตอไป ในวันพุธ
ที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น.

ที่ประชุม/มติ

- รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสุจินดา รังสิกรรพุม
ผูจดรายงานการประชุม

