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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวณัฏฐ์ชยธร     วัทธิกรสิริกุล   ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
           นายประกอบ ชาติภุกต์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม กล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
   1) การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่  

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่นที ่๑ 
จัดโดย สถาบันคลังสมอง มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมบรรยาย รายละเอียดในการอบรมประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การวิจัย การออกแบบ แนวความคิด หลักการบริหารงานวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัย การเขียน  
Output Outcome Impact ของข้อเสนอการวิจัยเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล แนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
ควรเริ่มมองจากเป้าหมายก่อนว่า จะท าอะไร เพ่ือใคร และคิดย้อนกลับเพ่ือให้เกิดเป็นข้อเสนอการวิจัย การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในงานวิจัยควรเลือก เทคโนโลยี PUSH หรือ PULL ซึ่งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ ในรุ่นที่ ๒ ต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   ๒) แนะน าผู้อ านวยการกองคลัง   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีค าสั่งแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม 

ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 256๑  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1)  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ๒๕๖1 
  
 

วาระ/มต ิ ผลการด าเนนิงาน ผูด้ าเนนิงาน 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จัดท าขึ้นส าหรับการจัดท าข้อเสนอการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   มี 10 แผนบูรณาการ ครอบคลุม
เฉพาะข้อเสนอการวิจัยท่ี  เสนอขอมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซ่ึงอยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อให้ครบถ้วนและครอบคลุม
โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 
เพื่อน าไปใช้กับข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต่อไป 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อพิจารณา 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท ายุทธศาสตร์
การวิจัย แผนการด าเนินงานวิจัย และแผนบูรณาการงานวิจัย 
เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เสนอ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน วิจัยและพัฒนา 
เพื่อพิจารณา 

 
กลุ่มวิจัย 
 

๔.2 หัวข้อการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาและขบัเคลื่อน
มหาวทิยาลัยตามยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 
 

ที่มา :  โครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยมหาวิทยาลัยก าหนดหัวข้อเป็น “การศึกษาวิจัยแนวทางการ
พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร” 
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายประกอบด้วย 9 คณะ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มี 10 หัวข้อการวิจัย ซ่ึงตอบแผน
ยุทธศาสตร์ครบท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ โดยปีงบประมาณน้ีจะท า
แบบโครงการชุด มีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้อ านวยการแผน 
ท้ังน้ีทุกโครงการต้องเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม น าไปใช้
งาน ตีพิมพ์เผยแพร่ พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้ 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับหัวข้อ
การวิจัยเพื่อให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ 
องค์ความรู้ของแต่ละคณะ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  กลุ่มวิจัย 
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วาระ/มต ิ ผลการด าเนนิงาน ผูด้ าเนนิงาน 
4.3 ประเดน็ความต้องการของชุมชนพืน้ที่จังหวัดราชบรุี 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณาจารย์จาก 9 คณะ   
ลงพื้นท่ีด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ณ จังหวัด
ราชบุรี เพื่อส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน จ านวน 
26 กลุ่ม ใน 8 อ าเภอ ได้ประเด็นปัญหา/ความต้องการของ
กลุ่มชุมชน 6 ประเด็น  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ลงนามความ
ร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กับ จังหวัด
ราชบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP และมี
ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น จึงมีการน าคณะลงพื้นท่ีส ารวจความ
ต้องการชุมชน จากประเด็นปัญหา 6 ประเด็น สามารถสรุป
เป็นประเด็นหลักได้ 2 ประเด็น คือ  

1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท้ังด้านเกี่ยวกับอาหาร 
บรรจุภัณฑ์  

2. ด้านการท่องเท่ียว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อพิจารณา 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดแนวทาง 
การลงพื้นท่ีเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้บริการ
วิชาการและองค์ความรู้แก่ชุมชนหรือท าการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนหรือจังหวัด โดยใช้งบประมาณของชุมชนหรือจังหวัด
น้ันๆ และมหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์ของผลงานวิจัยหรือ
ผลงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กลุ่มบริการ
วิชาการ 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ๒๕๖1 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การปรับกรอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และการสร้างวารสารใหม่  
 

วัตถุประสงค์  
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสาร

เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บทความดังกล่าวผู้เขียนต้อง       
ไม่เสนอบทความฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ บทความทุก
บทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความในสาขาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็น
การประเมินแบบ Double-blinded 

ก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี 
 

ประธาน ชี้แจง ตามที่วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  และ ฐานข้อมูล ASEAN CITATION 
INDEX (ACI) เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายต่อไป คือ การน าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS  

โดยกรอบการรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว เดิมก าหนดเป็น บทความ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งกรอบจะกว้างเกินไป ซึ่งการที่
วารสารจะอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  และ ฐานข้อมูล ASEAN CITATION 
INDEX (ACI) หรือเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS กรอบวารสารจะต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงสาขามากข้ึน และ
ปัจจุบันมีบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับด้านอาหารส่งเข้ามาจ านวนมาก จึงเห็นว่าควร
จัดท าวารสารใหม่ที่เกี่ยวกับด้านอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งมีบุคลากรเพียงพอส าหรับการจัดท าวารสารฉบับใหม่นี้ 
และมีนโยบายจะจัดท าวารสารเป็น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal : E- Journal) กลุ่มเป้าหมายที่
น าบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร คือ อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย  โดย Output ของการน า
บทความลงตีพิมพ์ในวารสาร  

- ตอบโจทย์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
- เพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 
- ตอบตัวชี้วัด (KPI) ด้านการประกันคุณภาพ 
- สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
จึงขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  

- ควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่น าเสนอบทความ พิจารณา Output และ Impact ของการ
น าบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร  

- งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ต้องสามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ จึงจะได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ฉะนั้น การที่วารสารฯ มีกรอบที่แคบเกินไปหรือ
อยู่ในกรอบของงานวิจัยอย่างเดียว อาจจะส่งผลต่องานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่ส่งผลลัพธ์
ต่อไปถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานเหล่านั้นได้จริง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ 
การก าหนดกรอบของสาขาวิชาที่จะน าบทความมาลงตีพิมพ์ในวารสาร ควรพิจารณาให้

ชัดเจนว่า จะเป็นกรอบแบบแคบหรือกรอบแบบกว้างๆ โดยพิจารณาจากจ านวนบทความตามกลุ่มสาขาวิชา
ต่างๆ ที่มีในปัจจุบันมาเป็นข้อมูล   

 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/quality_TCI57.html
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/quality_TCI57.html
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 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   

- ควรมีการก าหนดกรอบของวารสารให้ชัดเจน ก าหนดเป้าหมายว่า งานวิจัยประเภท
ใดบ้างที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยต้อง
พิจารณาเชิงปริมาณด้วยว่า งานวิจัยตามกรอบที่ก าหนดมีเพียงพอต่อการตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดกรอบวารสารที่ชัดเจน พิจารณาจ านวนงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยด้วย น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 

 
4.2 การเปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และการปรับรูปแบบวารสารเป็นแบบนานาชาติ เพื่อก้าวสู่ฐานข้อมูล SCOPUS 
 จากการสรุปหัวข้อบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตีพิมพ์ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ - ๒๐๑๗ แบง่ได้ดังนี้ 
 
1. หัวข้อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับที่ ชื่อบทความ ปีท่ีตีพิมพ์ 
(คศ.) 

1 การอบแห้งเนื้อปลาบดแผ่นด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ง 2014 
2 พฤติกรรมการสึกหรอแบบขูดขีดของชั้นผิวแพร่โดย Pack Cementation     

บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า 
2014 

3 แนวทางการออกแบบเพ่ือการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติส าหรับ
ห้องปฏิบัติการเคมีเขียว 

2014 

4 อิทธิพลของสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุลที่มีผลต่อสมบัติการไหลของพอลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลตรีไซเคิล 

2014 

5 ผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบผสมเถ้าลอยต่อคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต 2015 
6 ผลของระดับอุณหภูมิในการอบแห้งถ่านอัดแท่งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
2016 

7 สมบัติการบวมตัวของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงหลอมเหลวในหัวขึ้นรูปแบบ
วงแหวน 

2016 

8 การเปรียบเทียบอายุการล้าของผิวเชื่อมพอกไส้ฟลักซ์เกรด X111-T5-K4 และ 
E110T5-K4H4 

2016 

9 การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานดาเดียร์เซรามิกในจังหวัด
ล าปาง 

2016 

10 การพัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบส าหรับการแข่งขัน 2016 
11 เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบหมุนเหวี่ยงเชิงมุม 2016 
12 การท านายอัตราการถ่ายเทความร้อนในเงื่อนไขสถานะชั่วครู่ของเครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อน 
2016 

http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/1_10.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/1_10.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/11_21.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/11_21.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/43_53.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/43_53.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/54_65.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/75_85.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/5.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/5.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
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ล าดับที่ ชื่อบทความ ปีท่ีตีพิมพ์ 
(คศ.) 

13 ผลของระดับอุณหภูมิในการอบแห้งถ่านอัดแท่งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

2016 

14 อิทธิพลของความเร็วรอบท่ีส่งผลต่อสมบัติทางกลของการเชื่อมอะลูมิเนียม    
ต่างชนิด 

2016 

15 การใช้แผ่นยางแทนก ามะถันเคลือบผิวในการทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต 2016 
16 การประเมินคุณภาพไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย ที่จ่ายไฟให้พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 2016 
17 ผลของไคโตซานต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการต้านทานโรคใบไหม้   

ในข้าวสังข์หยดพัทลุง 
2016 

18 รูปแบบการระบายความร้อนด้วยน้ าที่ส่งผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบ
ปรับอากาศแบบแยกส่วน 

2016 

19 การติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเพ่ือเพ่ิมความเชื่อถือได้ในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

2016 

20 การหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแบบสัดส่วนบวกอินทิกรัลแบบอัตโนมัติด้วย
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมส าหรับระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสชนิด
แม่เหล็กถาวร 

2016 

21 การเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้ลมเย็นจากพัดลม
ระบายอากาศ 

2016 

22 การประมาณค่าขนาดอิทธิพลของลองฟอร์ดและการประยุกต์ 2016 
23 การเจริญเติบโตของต้นกล้าบวบเหลี่ยมในดินที่มีการปนเปื้อนร่วมกันระหว่าง

ไกลโฟเสตและคาร์เบนดาซีม 
2017 

24 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยนางรมบดในผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสาน 2017 
25 การลดสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ขับหลอดแอลอีดี 2017 
26 การวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวนของบุชชิ่งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 2017 
27 Particle Swarm Optimization Based NBTI Modeling for FinFET 

Circuits 
2017 

28 Soft Error-Aware Leakage Reduction through Body Bias 2017 
29 การจัดการระบบละลายน้ าแข็งในเครื่องท าความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน 2017 
30 การประเมินอัตราการกัดกร่อนของผิวเชื่อมพอกไส้ฟลักซ์เกรด X111-T5-K4 

และ E71T-1CH8/T/9M-D 
2017 

31 การเตรียมกระดาษคราฟท์จากผักตบชวา ใบสับปะรด และกาบกล้วย 2017 
32 เทคนิคการจัดเรียงสายป้อนและการก าหนดต าแหน่งตัวเก็บประจุในระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือท าให้ค่าดัชนีโหลดสมดุลต่ าสุด 
2017 

33 ผลกระทบของตัวแปรในกระบวนการดัดขึ้นรูปแบบอิสระที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การดีดตัวกลับของโลหะแผ่นอลูมิเนียมผสม AA6016 

2017 

http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/8.%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/8.%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/9.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/11.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/114_124-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/114_124-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/125_134-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/125_134-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/148_156.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/148_156.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/157_169-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/157_169-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/157_169-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/2.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/2.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/16.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/177_186-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/177_186-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/167_177_%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/178_188_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/102_110-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/78_91-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/78_91-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/65_77-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-2.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/56_64-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/23_33-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/23_33-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/15_22-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/27_36_%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/27_36_%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/155_166_%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/155_166_%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4.pdf
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2. หัวข้อทางด้านอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์  

ประธาน ชี้แจง จากสรุปหัวข้อบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เรื่องการปรับชื่อวารสารเพื่อให้สอดคล้อง
กับบทความและเพ่ือเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS  โดยเสนอว่าควรตัดค าว่า “มทร.พระนคร”  ออก และใช้
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  

- ชื่อวารสารถ้าเป็นทฤษฎีมากเกินไป อาจท าให้ไม่น่าสนใจ เสนอตั้งชื่อวารสารเป็นแนว
เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมประยุกต์ หรือสร้างเป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะ
เป็นมหาวิทยาลัยแรก และจะส่งผลท าให้วารสารเป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 

ล าดับที่ ชื่อบทความ ปีท่ีตีพิมพ์ 
(ค.ศ.) 

1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูป 

2013 

2 การพัฒนาระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศึกษาร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี 2013 
3 คุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับมูสช็อคโกแลตที่ผลิตด้วยนมพาสเจอ

ไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน 
2014 

4 วิถีชีวิตและความม่ันคงของอาหารภาคใต้   2015 
5 ผลิตภัณฑ์น้ าเม่าพร้อมดื่มผสมวุ้นน้ ามะพร้าวบรรจุขวดแก้ว 2015 
6 อันตรายด้านจุลินทรีย์และจุดควบคุมวิกฤติการผลิตอาหารโรงเรียน            

ข้าวคลุกกะปิ 
2015 

7 ขนมปังหวานเสริมเนื้อตาลสุก 2015 
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าอบไทยสูตรเข้มข้น 2015 
9 อันตรายจากน้ ามันทอดซ้ า 2015 

10 อันตรายด้านจุลินทรีย์และจุดควบคุมวิกฤติการผลิตอาหารโรงเรียน             
ข้าวคลุกกะปิ 

2016 

11 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งและแช่เย็น 2016 
12 การใช้ประโยชน์จากเนื้อตาลสุกของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือผลิตขนมปัง 2016 
13 การประยุกต์ใช้น้ าเชื่อมจากมันแกวในผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม 2017 
14 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ ามันตะไคร้หอมจากเครื่องกลั่นด้วยการ

ออกแบบการทดลอง 
2017 

15 การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพ่ือทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน 2017 
16 ผลของสารเพิ่มความคงตัวที่มีผลต่อการข้ึนรูปของเนื้อฟักทองบด 2017 
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดผง 2017 
18 ผลของการใช้เปลือกทุเรียนผงทดแทนแป้งข้าวสาลีต่อคุณภาพของแป้งทาร์ต 2017 
19 สมบัติบางประการทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสของ      

ปลาส้มฟัก 
2017 

20 กระบวนการผลิตผักแกะสลักบรรจุในภาชนะปิดสนิท 2017 

http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/journal-8-1-08.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/66_74.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/09-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/06%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/15%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/3.%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/3.%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/4.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/14.-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/43_55-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/34_42-1-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/34_42-1-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/111_125-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/126_136-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/19_26_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/48_58-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/69_79_%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/69_79_%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/142_154_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C.pdf
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 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
- เสนอชื่อ “วารสารวิจัยและนวัตกรรม”  
- การจะก าหนดชื่อควรพิจารณากรอบของวารสาร และจ านวนงานวิจัยทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัยว่ามีเพียงพอส าหรับวารสารใหม่หรือไม่ 
- ควรต้องพิจารณาว่า วารสารฉบับนั้นมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิชาการสาขาใด หรือ

สาขาวิชาใดที่ต้องการจะให้น าเสนอบทความในวารสาร 
นางสาวอารีย์  มยังพงษ ์ เสนอแนะ 
ข้อดีของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร คือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ 

ส่งผลให้มีจ านวนบทความมาก   
ประธาน ชี้แจง  
ถ้าใช้ชื่อ “วารสารวิจัยและนวัตกรรม”  ความหมายของค าว่า “วิจัย” มีความหมายกว้าง

มากซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS เพราะการเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS กรอบวารสารต้องแคบ
หรือเฉพาะเจาะจงลงไป  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดกรอบวารสารที่ชัดเจน พิจารณาจ านวนงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยด้วย น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 

 
4.3 แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและ
พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จาก
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรเหล่านี้  ควรได้รับความคุ้มครอง และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่
พ่ึงของสังคมและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้น 
ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะ การใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรซึ่งเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง  โดยใช้ประโยชน์เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี และยัง
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม ท าให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น หากการ
คิดค้นนั้น สามารถท าให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจ หรือในเชิงพาณิชย์  ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติอีกด้วย นอกเหนือจากการคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์  

จากผลงานดังกล่าวนั้นงานทรัพย์สินทางปัญญา  มีความส าคัญในการพัฒนางานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ และยังส่งผลต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ผลงานที่ได้รับความคุ้มครอง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ ยังสามารถน าไปเผยแพร่สู่ชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้
อีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะท าการสนับสนุนการขอรับความคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์  และจะมีการพัฒนาร่วมกับเอกชนที่สนใจ    เข้า
มาสนับสนุนทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งผู้ประดิษฐ์ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง
เหล่านี้ยังจะได้รับผลตอบแทนอีกด้วย 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

มาตรการด าเนินงาน 
 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
งานวิจัยและพัฒนา 

มีการวิจัยเพื่อการ
จัดการศึกษาทาง
เทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย์ 

1) พัฒนาหน่วย
การจัดการองค์
ความรู้เพื่อการจัด
การศึกษา 
 
2) พัฒนาหน่วย
การจัดการองค์
ความรู้เชิงพาณิชย์ 

1) มีการน าองค์ความรู้
จากการวิจัยเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษา 
 
2) ตั้งหน่วยงาน 
จัดการผลประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์  
 
3) สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานโดยน า
งานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์หรือเพ่ือพัฒนา
สังคม 

1) มหาวิทยาลัยมี
หน่วยงานบริหาร
จัดการองค์ความรู้
จากการวิจัยเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์
อย่างมีคุณภาพ 
 
2) มหาวิทยาลัยมี
ระบบการสร้าง
ผลงานและสร้าง
ชื่อเสียงเพ่ิมขึ้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2561          

ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร 
(15 ปี) 

ตัวช้ีวัด  5 ปี 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาต่อ
จ านวนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

2.3.1.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1. พัฒนาบุคลากรด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา    
 - เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)    
 - เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “K-TLO Training for IP Protection Officer”    
 - เข้าร่วม ประชุมอบรม พัฒนาความรู้ กับหน่วยงานต่างๆ     

2. พัฒนากระบวนการท างาน    
 - จัดท าประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนผลงาน 

ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
   

 - จัดท าขั้นตอนการยื่นขอรับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร    
 - จัดท าแบบฟอร์มแสดงความจ านงการขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร    
 - รา่งหนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงาน และหนังสือสัญญาโอนสิทธิ    
 - จัดท าระบบบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา    
 - ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    
 - ประชาสัมพันธ์งานทรัพย์สินทางปัญญา    

3. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน    
 - จัดเตรียมข้อเสนอโครงการอบรมให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย    
 - ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง ทรัพยากร

การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้นักวิจัย
สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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แผนการด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อ) 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
 - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การบ่มเพาะ และการสร้างธุรกิจ จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย    
 - ส่งเสริม คุ้มครอง และดูแลรักษาสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและมหาวิทยาลัย    
 - ส่งเสริมและร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   

 - ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน 
ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 

   

 - ศูนย์กลางการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระดับประเทศ    
 - ให้ค าปรึกษา และฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธาน ชี้แจง ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งงานทรัพย์สินทางปัญญา ในกลุ่มวิจัย 
และได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางเพ่ือให้การด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา บรรลุตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
 - การจัดตั้งหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) ในมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นการจัดตั้งโดยไม่มี
ผลกระทบ (Impact) จะท าให้ไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงต่างๆ เป็นต้น  ซึ่ง
หน่วยงานภายนอกจะมีการให้งบประมาณท่ีสูงมาก 
 - ควรมีการประกาศให้ชัดเจนว่า หน่วยงานเป็นหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และจัดท า
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และควรมีการสร้าง Output ของงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่เชิงพาณิชย์ 
 - แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย มีนักวิจัยกี่คน มีผลงานวิจัยกี่ผลงาน 
 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
 - ค าว่า “แผน” และ “ยุทธศาสตร์” ไม่ควรอยู่ด้วยกัน 
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
 - การท ายุทธศาสตร์งานทรัพย์สินทางปัญญา ควรเชื่อมโยงสู่การท าวิจัย  และยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการผลักดันงานวิจัยให้สู่เชิงพาณิชย์หรือมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
และต่อยอดสูเ่ชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด 
                          
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการ 

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้มากข้ึน 
- จัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- ผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีการจดสิทธิบัตรและออกไปสู่เชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น 

  
4.4 แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๔ 
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ประธาน ชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม  

พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีการจัดท าแผนบูรณาการงานวิจัย  
ก าหนดเป้าหมาย ๔ เป้าหมาย ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม มทร.พระนคร 3 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็น
กรอบส าหรับนักวิจัยในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม  พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และชื่อแผนบูรณาการ ทั้ง 20 แผนบูรณาการ  
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ข้อ 1.1  แผน

บูรณาการที ่1 และ แผนบูรณาการที่ 2 เห็นควรรวมเป็นแผนบูรณาการเดียวได้ 
 นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  

- ขอเสนอปรับชื่อเป็น food truck หรือ food value เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือไปสู่เชิงพาณิชย์  

นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
 - ภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ กลยุทธ์ ที่จะเป็นตัวก าหนดแผนบูรณาการ และควรพิจารณาว่า
แผนบูรณาการที่ก าหนดสามารถตอบยุทธศาสตร์การวิจัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ครบหรือไม่ และ
สามารถครอบคลุมได้ทุกคณะหรือไม่ 
 - ควรน ากลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และท า TOWS Matrix มาเป็นข้อมูลในการ
จัดท ายุทธศาสตร์วิจัย  
 - การก าหนดชื่อแผนบูรณาการไว้ก่อน อาจจะเป็นผลให้กรอบการท าวิจัยแคบเกินไป  
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 - ควรจัดท ายุทธศาสตร์วิจัย และก าหนดกลยุทธ์ไว้ เพื่อใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดท าแผน
บูรณาการในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งแผนบูรณาการควรก าหนดเป็นรายปีเพ่ือไม่ให้เกิดการท าวิจัยซ้ าซ้อน และทันต่อ
สถานการณ ์เช่น ภายใต้กลยุทธ์นั้นๆ มีตัวอย่างแผนบูรณาการใดบ้าง 
 - ควรมีการประชุมระดมความคิดเห็นของนักวิจัยทั้งหมดเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย ของ
มหาวิทยาลัย 
 - ควรพิจารณาว่าแผนบูรณาการ ของมหาวิทยาลัย มีที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลหรือไม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 

นางสาวอารีย์  มยังพงษ ์ เสนอแนะ 
- กรอบการวิจัยที่ก าหนดเป็นกรอบที่จ ากัดวงแคบเกินไป แต่ถ้านักวิจัยสามารถเพ่ิม      

แผนบูรณาการได้ ควรต้องมีการแจ้งนักวิจัยให้ชัดเจน 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดประชุมทุกหน่วยงานและนักวิจัยทุกคน เพ่ือ
ระดมความคิด ร่วมน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดกลยุทธ์และแผนบูรณาการวิจัย 

 
4.5 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แทน 

ส านักบริการสังคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะผู้บริหารได้ เห็นชอบให้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งศูนย์บริการสังคม เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยตั้งอยู่ภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานภายใน
และการบริหารงานในกอง พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการแก่สังคมแบบครบวงจร โดย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์บริการสังคม มีผู้อ านวยการศูนย์บริการสังคม ก ากับดูแล มีหน่วยงาน
ภายใน 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานบริการ และงานวางแผนและพัฒนา  โดยมหาวิทยาลัยไม่
จัดสรรอัตราเพ่ิม จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาชื่อและโครงสร้างศูนย์บริการ
สังคม และขอข้อเสนอแนะ  

นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม ชี้แจง ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้จัดตั้งส านัก
บริการสังคม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ แต่จัดตั้ งท าได้ยากและมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายปรับเป็น ศูนย์บริการสังคม สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการสังคม ถ้าเป็นบุคลากรใหม่ทั้งหมด จะท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเพราะไม่มีความช านาญ และถ้า
แยกกลุ่มบริการวิชาการไปรวมกับศูนย์บริการสังคม จะให้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  

นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม เสนอแนะ  
- ควรน างานบริการวิชาการ ที่มีอยู่มารวมกับศูนย์บริการสังคม เพ่ือเป็นการถ่ายโอนงาน

และช่วยแนะน าส าหรับบุคลากรใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์บริการสังคมคล่องตัวขึ้น 
- การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรต้องชัดเจนว่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ ควรต้องพิจารณาว่า กลุ่มบริการ
วิชาการตามโครงสร้างปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น จะยกไปเป็นศูนย์บริการสังคม เลยหรือไม่ เพ่ือ
ความชัดเจนในการท างาน  

นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
- ควรก าหนดค าจ ากัดความของ “การบริการสังคม” ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการ ให้ชัดเจน

และสอดคล้องกับความเป็นเลิศ และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และปรับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์บริการสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานที่ศูนย์บริการสังคม ต้องดูแลรับผิดชอบ 

- พันธกิจ เช่น การให้บริการสังคมด้านใดที่มหาวิทยาลัยมีความช านาญโดยก าหนดกรอบให้
ชัดเจน และบริการให้แกส่ังคมกลุ่มใด  

- ควรมีการวิเคราะห์ว่า สังคมต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ให้บริการด้านใดบ้าง 

นางสาวอารีย์  มยังพงษ์  เสนอแนะ ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า ศูนย์บริการสังคม เป็นสังคม
กลุ่มใด 

นายสมชาย  เหลืองสด  ชี้แจง จากระเบียบบริการสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร หมวดที่ 7 การก าหนดประเภทของการให้บริการสังคมไว้ 7 ประเภท 

นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  ควรน าประเภทการให้บริการสังคม ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบบริการสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใส่เป็นพันธกิจ และก าหนดขอบเขตของพันธกิจ 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะ ภารกิจของศูนย์บริการสังคม น่าจะ
เป็นหน่วยงานที่ประสานงานระหว่างผู้ต้องการรับบริการและคณะต่างๆ 

นายสมชาย  เหลืองสด  ชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายที่จะขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ไทยหลายสาขาเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบรับการบริการแก่สังคมด้วย 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการปรับพันธกิจและวิเคราะห์งานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือก าหนดขอบเขตของการบริการสังคมให้ชัดเจน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัย โครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (เบื้องต้น) 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.2 แผนงานบริการวิชาการเชิงพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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5.3 รายงานผลการด าเนินโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริก าร
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.4 รายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2561  
ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 
18 พฤษภาคม 2561 จ านวน 4 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  www.ird.rmutp.ac.th 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 เลขานุการ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
4/2561  วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
                นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


