
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่  3/2559 
วันพฤหัสบดีที ่ 12  พฤษภาคม  2559 

ณ  ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. นายสิงห์แก้ว       ป๊อกเทิ่ง      ประธานกรรมการ 
2. นายประกอบ       ชาติภุกต์      กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ   มงคลเลิศมณี     กรรมการ 
4. นายอนันท์          งามสะอาด      กรรมการ 
5. นายเวชยันต์       เฮงสุวนิช      กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์    วงษ์ศรีษะ      กรรมการ 
7. นางวันดี        ช่วยประยูรวงศ์     กรรมการ 
8. นางพลอยวรินทร์      รังสิกรรพุม      เลขานุการ 
9. นางสาวชาวิณี       บินกาซีเมน      ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาววัลลภา       ฟักประไพ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายศักดิ์ชาย        รักการ       ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน ์    ฤทธิ์ทอง      คณบดีคณะวิศวกรรม 

  

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
            นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม กล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ   ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง 

1) การอบรมผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 
ปี 2559 (ระดับเบื้องต้น) ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 
อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้บรรยายพิเศษ คือ  
คุณชาริณี กัลยาณมิตร  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ให้บริการสินค้าออนไลน์ อันดับ 1 ในอาเซียน 

2) การประชุมคณะกรรมการฯ สัญจรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม และนางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ 
กรรมการ จะลาออกจากราชการสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559   
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มติที่ประชุม รับทราบ 
     1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 

1)  ผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 
 

วาระ/มต ิ ผลการด าเนนิงาน ผูด้ าเนนิงาน 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ท่ีมา :  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้ง
ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเสนอ
งบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ส่ง
ข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้ วช.ประเมินผล จ านวน 157 โครงการ 
งบประมาณรวม 80,148,777 บาท  ซ่ึงมีโครงการท่ีผ่านการ
สนับสนุน จ านวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.06 และ
โครงการท่ีไม่ผ่านการสนับสนุน จ านวน 58 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 36.94 
มติ :  เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบข้อมูล
จ านวนโครงการในแต่ละปีงบประมาณ อีกครั้ง โดยเฉพาะตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 
กลุ่มวิจัย 

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
การเสนอของบประมาณวิจัยแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
ท่ีมา :  ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ส านักงานณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงได้
ด าเนินการมาตั้งแต่การเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 น้ัน เพื่อให้การเสนอของบประมาณวิจัยฯ เป็นไปตามท่ี 
วช. ก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงก าหนด
หลักเกณฑ์ และรายละเอียดต่างๆ ของการเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานต่อไป 
มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอแนะ 

ด าเนินการปรับแก้ประกาศเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย เพื่อขอข้อเสนอแนะ 

กลุ่มวิจัย 

4.3  ขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์และจัดส่ง
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เมื่อ
วันท่ี 19 ตุลาคม 2558 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เป็นเงินจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีละ  2 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ 
กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี  ขณะน้ีมีจ านวนบทความส่งตีพิมพ์
ในวารสาร จ านวน 6 เรื่อง บทความภายใน 3 เรื่อง และ 
บทความภายนอก 3 เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาประเมิน
บทความ จ านวน 5 เรื่อง และแจ้งผู้เขียนแก้ไขบทความ 1 เรื่อง 
ในวารสาร 1 ฉบับ ควรมีบทความท้ังหมด จ านวน 10 เรื่อง ซ่ึง
ขาดอยู่ 4 เรื่อง ถึงจะสามารถจัดพิมพ์วารสารดังกล่าวได้ 

ด าเนินการประสานงานกับกองคลัง ซ่ึงขณะน้ีอยู่
ระหว่างการปรับแก้ไขข้อตกลงการพิมพ์วารสาร 
 

กลุ่มวิจัย 
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มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
     นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม ชี้แจง ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดจ้ัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมจ านวนโครงการเป็นร้อยละ และสรุปจ านวนโครงการที่ผ่านการ
สนับสนุนเพ่ิม/ลด เรียบร้อยแล้ว  ในส่วนจ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว จ านวน
โครงการถูกต้องตามที่สรุป เนื่องจากโครงการชุด นับโครงการย่อยด้วย มิฉะนั้น ในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา (SAR) จ านวนโครงการจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
      - การนับชุดโครงการ/แผนงานวิจัย ต้องนับเป็น 1 โครงการ ไม่ควรนับแยกโครงการใหญ่
และโครงการย่อย มิฉะนั้นข้อมูลจะไม่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ไม่ควร
แก้ไขให้แตกต่างจากข้อมูลในระบบ NRMS เพราะเป็นข้อมูลวิจัยของชาติ ซึ่งส านักงบประมาณหรือแม้แต่
ผู้บริหารประเทศสามารถดูข้อมูลในระบบนี้ได้ ซึ่งการนับแบบนี้จะท าให้เห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน ท าให้เห็นว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

- ส่วนการนับจ านวนโครงการเพ่ือตอบตัวชี้วัด  ซึ่ งคิดเป็นจ านวนผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอาจจะนับแยกตามโครงการย่อยไดแ้ล้วแต่มหาวิทยาลัย  

 
ฐานข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามระบบ NRMS 

 

ปีงบประมาณ 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 
สรุปจ านวนโครงการ 
ที่ผ่านการสนับสนุน 

เพิ่ม / ลด 

ข้อมูลที่เสนอขอ 

ทีเ่สนอขอ ผ่านการสนับสนุน ในระบบ NRMS 

2557 192  106 55.21 +36 163 
2558 182 103 56.59 -3 155 
2559 205 113 55.12 +10 164 

                 

นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  เสนอแนะ  
      กรณีชุดโครงการ อาจท า “หมายเหตุ”  ว่าชุดโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อย
ใดบ้าง ซึ่งจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ได้ด้วย 
    
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ยกร่างประกาศ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ือให้การด าเนินงานในเรื่องการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์     
อันเกิดจากผลงานวิจัย เป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีแนวทางท่ีชัดเจนอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้าน
การวิจัยในการท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและก่อให้เกิด
การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น 
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นายประกอบ  ชาติภุกต์  ชี้แจง   
 - เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวนน้อยมาก สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงต้องมีการสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้มากข้ึน โดยจัดท าร่างประกาศฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีประกาศลักษณะนี้กันแล้ว 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าร่างประกาศดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างประกาศ 
และปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างฯ แล้ว โดยขอน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพ่ือขอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

นายสิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง  ชี้แจง  ขอข้อเสนอแนะในเรื่องการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  เสนอแนะ ควรมีข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
       - หลักการ เหตุผล สรุปข้อมูลการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยที่มี
การจดแจ้งแล้ว และอ้างถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการจัดท าประกาศลักษณะนี้แล้ว 
       - ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
       - การจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนน่าจะมีการแบ่งจ่ายเป็นระยะ เพราะถ้าจ่ายเพียงครั้งเดียว
หลังจากจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว อาจจะไม่มีผลสืบเนื่องที่เกิดจากการจดฯ จึงควรจะมีการก าหนดไว้ 
เช่น การจ่ายเงินระยะที่ 1 เมื่อมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจ่ายเงินระยะที่ 2 เมื่อมีการด าเนินการ
ให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัยได้  โดยอาจจะดูการด าเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอื่น ๆ ประกอบ ซึ่งการก าหนดการจ่ายเงินในลักษณะนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความคุ้มค่าในการ
จ่ายเงินรางวัล  
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     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี  เสนอแนะ  
 - ควรก าหนดการจ่ายเงินรางวัลเป็นสัดส่วน  
 - หนังสือ ต ารา ควรให้เงินรางวัลสนับสนุนด้วย 

 

นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  เสนอแนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เคยมีการเสนอการจ่ายเงินรางวัลเป็นสัดส่วน ลองหาข้อมูลเพ่ือ
น ามาประกอบในการก าหนดการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพ่ือให้
คณะกรรมการส่วนต่าง ๆ พิจารณา 
 

     นายอนันท์ งามสะอาด  เสนอแนะ   
      - ควรน าทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยมาประกอบการก าหนดการจ่ายเงิน   

 - ควรน าข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่น ๆ มาเปรียบเทียบ  
 - ควรมีหลักการ และเหตุผล  
 - ควรมีการตรวจสอบว่า ที่ผ่านมาสิทธิบัตรของสาขาใดที่โดดเด่นและสามารถเป็น Brand 

ของมหาวิทยาลัยได ้โดยส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นและก าหนดตัวชี้วัด 
 

นายสิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง  ชี้แจง   
 - การจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจดทะเบียนทั้งในนาม

มหาวิทยาลัยและจดส่วนบุคคล 
 - จากการน าเสนอคณะกรรมการยกร่างประกาศฯ มีการจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือ

ประกอบในการพิจารณาแล้ว 
 

     นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  เสนอแนะ   
 - การน าเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือพิจารณา ควรน าข้อมูลเปรียบเทียบมาน าเสนอ

ด้วยเพื่อประกอบในการพิจารณา 
 - ควรมีการก าหนดว่า การออกประกาศหรือระเบียบลักษณะนี้ ต้องน าเสนอคณะกรรมการ

ชุดใดก่อน เช่น ประกาศฉบับนี้ควรน าเข้าคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัยพิจารณาก่อน เมื่อผ่านแล้วจึงน าเข้า
คณะกรรมการประจ าสถาบัน หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานการด าเนินการต่อไป 
 

นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม  ชี้แจง การน าประกาศฉบับนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าสถาบัน เพ่ือขอข้อเสนอแนะเท่านั้น  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ  เสนอแนะ  
 - เห็นด้วยกับประกาศนี้ แต่ควรมีการบริหารจัดการด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้  

1 กระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ 
2. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3. กระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

 - ควรต้องเห็นรายได้ที่จะเกิดจากการจ่ายเงินรางวัลด้วย 
 

     นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ   
 - การจัดท ามาตรฐานค่าตอบแทนหรือเงินรางวัล ควรพิจารณาค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

ประกอบ และการจดสิทธิบัตรแล้วควรน ามาต่อยอดให้เกิดรายได้ มิฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างไรในการจด  
- การที่เสนอให้มีการประชุมแบบสัญจร เพ่ือต้องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง  เสนอแนะ   
 - วงเงินรางวัลสนับสนุนสูงเกินไป เพราะรายได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย 
 - การด าเนินการไม่จ าเป็นต้องท าทั้ง 9 คณะ ควรเริ่มด าเนินการกับคณะที่มีความพร้อม

ก่อน โดยจัดท าเป็นโมเดล 
 - ควรมีการส ารวจความต้องการของนักวิจัยว่าต้องการอะไร เพ่ือหาแนวทางเพ่ือสนับสนุน

ให้เกิดผลงาน 
 - ก าหนดเป้าหมายความก้าวหน้าเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ด าเนินการให้ส าเร็จ 
 - ควรต้องเห็นรายได้ที่จะเกิดจากการจ่ายเงินรางวัลด้วย  

 

     นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  เสนอแนะ  ข้อความย่อหน้าแรก “มติคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือการวิจัยในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร” ให้ตัด การประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ออกโดยเว้นไว้ก่อน หลังจาก
ประกาศฉบับนี้อนุมัติจึงน ามติคณะกรรมการฯ มาใส่เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับลดการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากเงินรางวัลสูงเกินไป ควรก าหนดเงินรางวัลสนับสนุนหนังสือ ต าราด้วย และควร
ก าหนดการจ่ายเป็นระยะ 
 

4.2 การจัดท าฐานข้อมูลการประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2561 ผ่านระบบออนไลน์ 

ตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้
ด าเนินการมาตั้งแต่การเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 นั้น  เพ่ือให้การเสนอของบประมาณ
วิจัยฯ เป็นไปตามที่ วช. ก าหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(สวพ.) จัดการประเมินข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือได้ให้ข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา ด าเนินการจัดท าระบบการประเมินข้อเสนอการวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา กับผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินข้อเสนอการวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University ลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล ท าให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างประสานการสร้างระบบกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 - ถ้าจะใช้การพิจารณาทุนโดยระบบออนไลน์  ในอดีตหน่วยงานสามารถติดต่อขอ   

Source Code ของระบบ NRMS จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ
ฐานข้อมูลการวิจัยงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการใช้งานระบบเดียวกันหมดทั้งงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ วช.  ในปัจจุบัน วช. ได้พัฒนาระบบ DRMS (Department Research 
Management System) เพ่ือรองรับการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ส าหรับรายละเอียด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถประสานงานกับ วช. โดยตรง 
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 - อาจจะมีปัญหาเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิบางคนไม่เปิดระบบ ต้องมีข้อมูลเป็นเอกสารและ
ต้องมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง  เสนอแนะ  อาจจะมีปัญหานักวิจัยไม่เปิดระบบ แต่
เห็นควรใช้ระบบ เพ่ือตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  

4.3 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจ าปี 2559 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นเงินจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก าหนดตีพิมพ์
เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมผู้ทรงวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า และสนับสนุนรวมถึง
รับทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาต่างๆ และร่วมกันพิจารณาเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
     นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ขอข้อมูลด้วยว่าเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มเรื่องใด ชื่อเรื่องหรือชื่อผลงานวิจัย เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าหนังสือเชิญนายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  และนายอนันท์  
งามสะอาด ส่งบทความ และสรุปชื่อเรื่อง ส่งให้นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เพ่ือพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้ง
เป็น บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.4 การหาผู้สมัครเข้าอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่  ระดับเบื้องต้น (เพิ่มเติม) 
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คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
     นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  กรณสีายสัมพันธ์อาจดูได้จากงานวิจัยหรือพ้ืนที่งานวิจัย
ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีการไปลงพ้ืนที่ซึ่งจะมีจ านวนมาก 
 

นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  เสนอแนะ  ประสานกับนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์และติดต่อหาผู้สมัคร 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ  เสนอแนะ  
      - ควรมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานทั้งหมด 
      - ควรมีการจัดท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน กรณียื่นแผนธุรกิจเพ่ือกู้เงินและอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารต่าง ๆ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน และติดต่อสาย
สัมพันธ์ทางด้านต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 ผลการพิจารณางบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  ซึ่งมีข้อเสนอการวิจัยผ่านการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 71 โครงการ 
งบประมาณ 2,583,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

หน่วยงาน 

ผลผลติ : ผลงานวิจัย 
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ผลผลติ : ผลงานวิจัย 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

รวม 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 120,000 - - 4 120,000 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 200,000 - - 10 200,000 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - 3 150,000 3 150,000 
4 คณะบริหารธุรกิจ 1 60,000 15 670,000 16 730,000 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 50,000 6 150,000 8 200,000 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 200,000 6 300,000 10 500,000 
7 คณะศิลปศาสตร์ - - 14 313,000 14 313,000 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 150,000 - - 3 150,000 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 180,000 - - 2 180,000 
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 1 40,000 1 40,000 

รวม 26 960,000 45 1,623,000 71 2,583,000 
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ข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 

การท าวิจัย 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

ผลผลิต 
(ถ/อ) 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม         
1 การพัฒนาโปรแกรมจ าลองค่าพารามิเตอร์ 

สายส่งความถี่สูงโดยใช้ Matla/Simulink 
นายพิสิฐ  สอนละ 
ดร.รุ่งอรณุ  พรเจริญ 
นายอนุชา  ไชยชาญ 
นางสาวภาวนา  ชูศิริ 
นางสาววรรณภา  มโนสืบ 

60 
10 
10 
10 
10 

30,000.00 ถ 

2 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทฝึกอบรม
ตามสมรรถนะอาชีพช่างบริการยานยนต ์

นายภควัต  เกอะประสิทธ์ิ 100 30,000.00 ถ 

3 การพัฒนาแบบจ าลองความรู้ด้านเทคโนโลยี
ผนวกวิธีการสอนและเนื้อหา (TPCK) ในการ
ประเมินศักยภาพความพร้อมของนักศึกษา
ฝึกสอนสายช่างอุตสาหกรรม  

นางสาวศศิธร  ชูแก้ว 
นางสาววรดานันท์  เหมนิธ ิ
นายมนตร ี บุญเรืองเศษ 

60 
20 
20 

30,000.00 ถ 

4 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชากลศาสตร์ของไหล 

นายอดิศร  จรัลวรกลูวงศ ์
นายชัยศร  โลกติสถาพร 
ผศ.อ านาจ  เจนจิตศิร ิ

40 
30 
30 

30,000.00 ถ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม  4  โครงการ 120,000.00  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวม 4 โครงการ 120,000.00  

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์         
5 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ 

ความสาเร็จ : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนตัดเสื้อ
ไพลิน 

นางสาวเกศทิพย ์กรี่เงิน 
ผศ.ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร 
นางสาวอัจฉราวรรณ ณ สงขลา 
นางสาวพจนา นาควัชระ 

40 
20 
20 
20 

17,500.00 ถ 

6 การศึกษาและรวบรวมฐานความรูเ้รื่องผ้า
พิเศษส าหรบัเครื่องแต่งกาย 

นางสาวมัลลิกา จงจิตต ์
นางสาวกฤตพร ชูเส้ง 
นางนวลแข ปาลิวนิช 

50 
30 
20 

22,500.00 ถ 

7 การพัฒนาบทเรียนผ่ายเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต
เรื่องความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหาร 
ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

นางสาววไลภรณ ์ สุทธา 
นางอมรรัตน ์ เจริญชัย 
นายเชาวลิต  อุปฐาก 
นางสาวสุมภา  เทิดขวัญชัย 
นางาววิลาสิน ี ถาวโรจน ์
นางสาวลัดดาวัลย ์ กลิ่นมาลัย 

50 
10 
10 
10 
10 
10 

30,000.00 ถ 

8 การใช้ลูกหนามแดงทดแทนบางสว่นในผลิต
ภัณท์น้ าพริกมะขาม        

ผศ.อภิญญา  มานะโรจน ์
นางสาวปรัศนีย์ ทับใบแย้ม 
นางสาวสังวาลย ์ ธรรมษา 
นางสาวบุญยนุช  ภู่ระหงษ์ 

50 
20 
15 
15 

32,500.00 ถ 

9 การพัฒนาผลิตภณัฑ์หมูยอเหด็  
(ทดแทนไขมันสตัว์) ทอดกรอบ 

นางสาวดวงกมล  ตั้งสถิตพร 
รศ.ดวงสดุา  เตโชตริส 
นางน้อมจิตต ์ สุธีบุตร 
นางสาวชมพูนุช  เผื่อนพิภพ 

50 
10 
20 
20 

22,500.00 ถ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 

การท าวิจัย 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

ผลผลิต 
(ถ/อ) 

10 แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสตูร 
คหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การบริการอาหาร 

นางสาวศันสนีย ์ ทิมทอง   
ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ ์   
นายปรัชญา แพมงคล   

35 
35 
30 

25,000.00 ถ 

11 การออกแบบผลติภณัฑส์บู่แกะสลกั นางสาวสุกัญญา จันทกุล 
นายศักรินทร์ หงสร์ัตนาวรกิจ 
นางสาวสมปรารถนา สุขสละ 
ผศ.ธนพรรณ บณุยรตักลิน  
ผศ.ดรุณ ี โอวจริยาพิทักษ ์
นายสุรยิา  เทพิน  
ผศ.พเยาว์ ดีใจ  

30 
15 
15 
10 
10 
10 
10 

13,500.00 ถ 

12 ความต้องการการฝึกอบรมงานศิลปะ 
ประดิษฐ์เพื่อสร้างอาชีพของกลุ่มอาชีพ
สหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.อภิรตัิ โสฬศ 
นางสาวนิอร ดาวเจริญพร  
นางสาวรุ่งฤทัย ราพึงจิต 
ผศ.มานติย์ แก้ววงษ์ศิร ิ
รศ.สมทรง สีตลายัน 

30 
20 
20 
20 
10 

13,000.00 ถ 

13 การพัฒนาผลิตภณั์พานพุ่มเชิงอนุรักษ์จาก 
เศษผ้าไหมด้วยเทคนิคการเขียนลายไทย 

นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล  
นายอนุสรณ ์ ใจทน    
นายกิตต ิ ยอดอ่อน 
นายอารยะ  ไทยเที่ยง 
นางสาวอัมพวัน ยันเสน   
ผศ.สมสมร พรพรรณพิทักษ์  

25 
20 
15 
15 
15 
10 

13,500.00 ถ 

14 ความพึงพอใจและความคาดหวังดา้นการ
บริการวิชาการของนักศึกษา ระดบั
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร  

นางสาวรตมิากานต ์ ห้วยหงษ์ทอง 
นางสาวทิพวรรณ  คุมมินทร ์

60 
40 

10,000.00 ถ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 10 โครงการ 200,000.00  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวม 10 โครงการ 200,000.00  

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน         
15 การปรับตัวของนิตยสารภาพยนตร์ไทยในยุค

สื่อสังคมออนไลน ์
นายเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ 100 50,000.00 อ 

16 การสร้างคุณค่าร่วมที่มผีลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

นางสาวอภิญญ์พัทร ์ กุสิยารังสิทธ์ิ 100 50,000.00 อ 

17 กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ภายในประเทศส าหรับผู้สูงอาย ุ

นางสาวจุติพร  ปริญโญกุล 100 50,000.00 อ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวม  3  โครงการ 150,000.00  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวม  3  โครงการ 150,000.00  

  คณะบริหารธุรกิจ         
18 อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร ์

และดัชนีมวลกายต่อรูปแบบอารมณ์ขันและ
พฤติกรรมการท างานท่ีมุ่งนวัตกรรมของ

นายชัยเสฏฐ ์ พรหมศร ี 100 40,000.00 อ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 

การท าวิจัย 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

ผลผลิต 
(ถ/อ) 

พนักงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

19 การประยุกต์ใช้วิธีการ KNN ส าหรบักลยุทธ์
การซื้อขายหุ้น 

นางสาวสุจริา  ไชยกุสินธุ ์ 100 40,000.00 อ 

20 ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายสุวิทย ์  ไวยทิพย ์
นางสาวพัทรียา  เห็นกลาง 
นางวรรรวิมล  นาคทัด 

35 
35 
30 

40,000.00 อ 

21 การพัฒนา Application เพื่อก าหนดราคา
สินค้าชุมชน 

ผศ.ศิรริัตน ์     ช านาญรบ 
นางชมพนูุท    โภคณติถานนท์ 

60 
40 

40,000.00 อ 

22 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน 

นายณฐาพัชร ์ วรพงศ์พัชร์ 100 40,000.00 อ 

23 คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นายธนธัส  ทัพมงคล 100 40,000.00 อ 

24 แนวโน้มและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์
เวชส าอางเกาหลีของผูห้ญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นายไพโรจน ์ ทิพมาตร ์ 100 40,000.00 อ 

25 ระดับการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะ 
นักบัญชีไทย ความสามารถในการปรับตัว  
และความส าเร็จในวิชาชีพบัญชีหลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นางสาวพิฐชญาณ ์ คาเนโกะ 100 40,000.00 อ 

26 ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดนครปฐม  

ผศ.ล าใย  มากเจรญิ 
นางดวงดาว  ทัศนประเสริฐ 

75 
25 

40,000.00 อ 

27 ระดับการรับรู้ของบุคลากรคณะบริหารธรุกิจ
ต่อการเผยแพร่ข่าวสารบนโลกอินเตอร์เนต็ 
กับการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

นายเกียริศักดิ ์  ลาภพาณิชยกุล 100 30,000.00 อ 

28 การพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์และปัญหา
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
กรมสรรพากรในมุมมองของผู้ประกอบการที่
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย 

ผศ.บุญธรรม  พรเจรญิ 
นางกัณหา  โฉมศร ี
นางสาวกนกอร  อรุณทวีรุ่งโรจน ์
ผศ.พัทธยา  ยงชัยตระกลู 

50 
20 
20 
10 

60,000.00 อ 

29 แนวโน้มรูปแบบโลจสิติกส์ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมของสินคา้วิสาหกิจชุมชนทาง
การเกษตรและอาหารเพื่อบริหารสินค้าคงคลัง
อย่างยั่งยืน 

ผศ.อมรศิร ิ        ดิสสร 100 60,000.00 อ 

30 นวัตกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์เพิ่มเตมิ
ตามคณุค่าเชิงคุณธรรมของธุรกิจภาพยนตร์
ไทยเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

นายอมร  ถุงสวรรณ 
ผศ.ดร.ชยุต  ภวภานันท์กุล 

80 
20 

30,000.00 อ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 

การท าวิจัย 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

ผลผลิต 
(ถ/อ) 

31 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรการ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับ
หน่วยงานเอกชน 

นายชัยเสฏฐ ์ พรหมศร ี
นางสาวสุจริา  ไชยกุสินธุ ์
นางสาววรัญญา  แก้วเชือกหนัง 

50 
30 
20 

70,000.00 อ 

32 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มีต่อความพึงพอใจของประเทศ
จุดหมายปลายทาง กรณีนักท่องเที่ยวชาว
อังกฤษ และชาวออสเตรเลียที่เข้ามาเยือน
ประเทศไทย 

นายธนภณ  รัชตกุลพัฒน ์
นางสาววริสรา  ยงยิ่งประเสริฐ 
นาวสาววนิดา  วาดีเจริญ 

30 
40 
30 

60,000.00 อ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวม  15  โครงการ 670,000.00  
33 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เนต็ของ

ประชาชนท่ัวไปในต าบลลิ่นถ่ิน  
อ าเภอทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

นายพรคิด  อั้นขาว 
ผศ.พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง   

80 
10 
10 

60,000.00 ถ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 1 โครงการ 60,000.00  
คณะบริหารธุรกิจ รวม 16 โครงการ 730,000.00  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
34 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ทีม่ีศักยภาพในการ

ผลิตเอนไซม์เซลลเูลส จากผักเหลอืท้ิงและ
เปลือกผลไม้ เพื่อใช้ในการหมักแอลกอฮอล ์

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
นายมาโนช หลักฐานด ี
นายภิรมย์ เอียดดา 

50 
30 
20 

25,000.00 ถ 

35 การศึกษาคุณสมบตัิของวัสดุทดแทนไม้จาก
เส้นใยกาบมะพร้าว 

นางสาววรินธร บุญยะโรจน ์ 100 25,000.00 ถ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม  2  โครงการ 50,000.00  
36 คุณลักษณะของคอนดัคเตอร์ในสนาม 

จ านวนดีกรสีี่ส าหรับจ านวนเฉพาะที่ไม่แตกกิ่ง 
ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ ์ 100 25,000.00 อ 

37 การสังเคราะห์แก้วเซรามิกชนิดไฮดรอกซีอะ
พาไทต์ที่มีการเติมเซอรโ์คเนียมส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรม 

ดร. วิไลวรรณ  ลีนะกุล 
นางธนาพร  บุญช ู

50 
50 

25,000.00 อ 

38 การพัฒนาเลขช้ีก าลังไลยาพูนอฟมากท่ีสุด 
ในการวัดการพยากรณม์รสุมฤดูหนาวบริเวณ
ประเทศไทย 

ดร.สุนสิา สายอุปราช 100 25,000.00 อ 

39 ผลของศักย์ฮาร์โมนิกต่อการดักจบัสถานะคิว
บิตอะตอมจากวงแหวนสั่นพ้องแพนด้า 

ดร.ชัชวาล ศรภีักด ี 100 25,000.00 อ 

40 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะเดื่อ     ผศ.อุดมเดชา  พลเยีย่ม   100 25,000.00 อ 
41 การทดสอบการใช้ได้ของวิธีการสกัดอาร์เซนิก

ทั้งหมดด้วยเทคนิคการย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทรส์ุวรรณ   100 25,000.00 อ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวม  6  โครงการ 150,000.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม  8  โครงการ 200,000.00  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์         
42 การศึกษาเชิงทดลอง หาผลกระทบการสึก

หรอของแม่พิมพ์เหล็กกล้าคาร์บอน ในการ 
ขึ้นรูปผลติภณัฑ์ยางคลอโรพลีน 

นายธวัชชัย  ชาติต านาญ 
นายจักรวัฒน ์ เรืองแรงสกลุ 

70 
30 

50,000.00 ถ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 

การท าวิจัย 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

ผลผลิต 
(ถ/อ) 

43 ออกแบบและสร้างอุปกรณป์ั้มน้ าแบบไม่ใช้
ไฟฟ้าในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม 

นายพลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย 100 50,000.00 ถ 

44 เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบ Block on 
ring 

นายพลรัชต ์ บุญม ี
ดร.สเุมธ  สถิตบุญอนันต ์

50 
50 

50,000.00 ถ 

45 เครื่องทดสอบความล้าตัวของวัสด ุแบบหมุน
ดัดปลายอิสระ 

นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์นาย
สุทธิพงษ ์ จ ารญูรัตน์นายภริมย ์ 
ตั้งจิตเพียรผล 

50 
25 
25 

50,000.00 ถ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม  4  โครงการ 200,000.00  
46 การควบคุมก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเพื่อเพิ่ม 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
ผศ.ดร.นัฐโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 
ผศ.อรณุ  ชลังสุทธ์ิ 

60 
40 

50,000.00 อ 

47 การลดผลกระทบจากฟ้าผ่าในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

ผศ.ดร.นัฐโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 
ผศ.อรณุ  ชลังสุทธ์ิ 

60 
40 

50,000.00 อ 

48 การวิเคราะห์แรงดันตกช่ัวขณะเมือ่มีการติดตั้ง
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในระบบ
จ าหน่าย 

ผศ.อรณุ  ชลังสุทธ์ิ 
ผศ.ดร.นัฐโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 

60 
40 

50,000.00 อ 

49 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจการมสี่วนร่วมในงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

นางสาวสุภาภรณ ์ ลาทุม 
นางสาววรรณรัฐ  ประจิมนอก 
นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ 

60 
20 
20 

50,000.00 อ 

50 การศึกษาตัวแปรทีม่ีผลต่อสมรรถนะการฉีด
เชื้อเพลิงของหัวฉีดรถยนต์ที่ใช้น้ ามันไบโอ
ดีเซลและ น้ ามันไพโรไลซสิ 

ผศ.ดร.ปฎภิาณ  ถิ่นพระบาท 
ผศ.ดร.สมใจ  เพียรประสิทธ์ิ 

50 
50 

50,000.00 อ 

51 การศึกษาประสิทธิภาพทิศทางการกัดงานท่ีมี
ผลต่อความหมายผดิโดยวิธีการทากุชิ 

ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร 
นางสาวสุกัญญา  เชิดชูงาม 

70 
30 

50,000.00 อ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวม  6  โครงการ 300,000.00  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม  10  โครงการ 500,000.00  

  คณะศิลปศาสตร์         
52 การศึกษากลวิธีการเรยีนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ดร.อรณุ ี อรุณเรือง 
ผศ.ทรงสริ ิ วิชิรานนท์ 
ผศ.ภาวณิ ี อุ่นวัฒนา 

60 
20 
20 

20,000.00 อ 

53 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
อย่างยั่งยืน อ าเภอสรรคบรุี จังหวัดชัยนาท 

นายญาณาธร  เธียรถาวร 
นางสาวนิตินันท์  ศรีสุวรรณ 

80 
20 

30,000.00 อ 

54 การรับรูเ้รื่องสิทธิแรงงาน เพื่อเตรยีมตัวสูโ่ลก
อาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

นางสาวอังคณา  แวซอเหาะ 100 20,000.00 อ 

55 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
ณ ตลาดน้ าคลองลัดมะยม  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นางสาวนิตินันท ์ ศรีสุวรรณ 
นางสาวปภาดา  สืบพลาย 

80 
20 

25,000.00 อ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 

การท าวิจัย 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

ผลผลิต 
(ถ/อ) 

56 องค์ประกอบการเสรมิสร้างพลังอ านาจชุมชน
เพื่อความยั่งยืนของชุมชนสู่การเรยีนรู ้

ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังส ู
นางสาวอรจิรา  ธรรมไชยางกูร 
ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง 

40 
30 
30 

30,000.00 อ 

57 กลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นางสาวนนท์ณพร  กิติศรีปัญญา 
นางสาวสิริพร  ป้องกงลาด 

60 
40 

20,000.00 อ 

58 การประเมินผลการใช้ป้ายสื่อความหมายของ
นักท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  
จ.ปทุมธานี 

นางสาวปภาดา  สืบพลาย 
นายญาณาธร  เธียรถาวร 

80 
20 

25,000.00 อ 

59 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้ความส าคญัในการท่องเที่ยว
เมืองจ าลอง มินิสยาม จังหวัดชลบรุี 

นางสาวศิริรตัน ์ ขานทอง 100 25,000.00 อ 

60 แนวทางพัฒนาการเลือกประกอบอาชีพ 
ของนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม  
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

นายภูมิพัฒน ์ ทองค า 
นางสุภาวด ี พุ่มไสว 
นายพัลลพ  หามะล ิ
นางสาวหทัยรัตน ์ ปัทมาวิวัฒน ์
นางสาวกรรณิการ ์ บูรพาพิชิตภัย 
นางสาววารีรตัน ์ ทิพวารี 

20 
20 
15 
15 
15 
15 

20,000.00 อ 

61 การศึกษาสภาพการด าเนินงาน ปัญญาและ
รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

นายประยุทธ  เทียมสุข 100 20,000.00 อ 

62 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

นางสาวฉัตรฤด ี สุบรรณ ณ อยุธยา 
ดร.พรพไิล  เติมสินสวัสดิ ์

50 
50 

20,000.00 อ 

63 พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้
ความสัมพันธ์แบบบ้าน - วัด - โรงเรียน 
กรณีศึกษา : ความเข้มแข็งเรยีนรูสู้่อาเซียน 

ผศ.ดร.ณรงค ์ โพธิ์พฤกษานันท์ 100 20,000.00 อ 

64 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคและยาสมุนไพร 
หมอพร 

ผศ.ว่าท่ี ร.ต.วัชระ  โพธิสรณ ์ 100 18,000.00 อ 

65 แบบการเรยีนรู้ที่มผีลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร 

นางวิไลลักษณ ์ ตางาม 100 20,000.00 อ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวม  14  โครงการ 313,000.00  
คณะศิลปศาสตร์  รวม  14  โครงการ 313,000.00  

  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         
66 การออกแบบและพัฒนาเครื่องแตง่กายโดย

ประยุกต์ใช้การตกแต่งส าเร็จแห้งไวส าหรับ
เสื้อผ้าสตรีมสุลมิ 

นางสุจิตรา  ชนันทวารี 
นางวิภาดา  กระจ่างโพธ์ิ 
ผศ.อุษา  ตั้งธรรม 
นางสาวเสาวนยี ์ เถากิตติกลุ 

60 
10 
10 
10 

50,000.00 ถ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วน 

การท าวิจัย 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

ผลผลิต 
(ถ/อ) 

67 การออกแบบเครื่องทอผ้า 2 ตะกอ เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย ์

นางสาวสุดากาญจน ์ แยบด ี
ผศ.ดร.กิตตศิักดิ ์ อริยะเครือ 
นางชลธิชา  สาริกานนท์ 
นางสาวนิตยา  วันโสภา 

60 
20 
10 
10 

50,000.00 ถ 

68 การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและเครื่อง
ประกอบการแต่งกายวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสู่
ประชาคมอาเซียน 

นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์ 
นายสัมภาษณ ์ สุวรรณคีร ี

80 
20 

50,000.00 ถ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม  3  โครงการ 150,000.00  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รวม  3  โครงการ 150,000.00  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ         
69 รูปแบบการพัฒนาวสิาหกิจเพื่อสังคมใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ในการให้บริการวิชาด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑโ์ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การขับเคลื่อน 

นายธาน ี สุคนธะชาต ิ 100 90,000.00 ถ 

70 การศึกษารูปแบบงานหตัถกรรมลุม่น้ าโขง  
สู่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหมเ่พื่อเพ่ิม
มูลค่าในเชิงพาณิชย ์

นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 100 90,000.00 ถ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม  2  โครงการ 180,000.00  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รวม  2  โครงการ 180,000.00  

  สถาบันวิจัยและพัฒนา         
71 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายชาการ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนิน 
นายคณติ อยู่สมบรูณ ์ 

50 
20 
30 

40,000.00 อ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวม  1  โครงการ 40,000.00  
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวม  1  โครงการ 40,000.00  

      
รวม ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  26  โครงการ 960,000.00  
รวม ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  45  โครงการ 1,623,000.00  

รวม  71  โครงการ 2,583,000.00  
 หมายเหตุ :  ถ  หมายถึง  ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี    
                 อ  หมายถึง  ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้    

 
นายประกอบ  ชาติภุกต์  ขอข้อเสนอแนะ  เนื่องจากหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย

บางคนติดค้างงานวิจัยเก่า เช่น การรายงานผลการวิจัย การส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอกสารยืนยันการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณเงินรายได้มีมติยังไม่ให้เงินสนับสนุนแก่นักวิจัยที่ค้างงานวิจัยเก่า โดยจะให้โอกาสน าส่ง
เอกสารที่ติดค้างภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 จึงจะให้เงินสนับสนุนการท าวิจัย 
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คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
     นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  เสนอแนะ   

 - กรณีให้โอกาสน าส่งเอกสารที่ติดค้างภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 จึงจะให้เงิน
สนับสนุนการท าวิจัย ไม่น่าจะท าได้ เพราะจะต้องมีการน าเสนองบประมาณโดยผ่านกองนโยบายและแผน เพ่ือ
น าเข้าคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ควรต้องตรวจสอบกับกองนโยบายและแผน
ด้วย มิฉะนั้นจะไม่ทันตามก าหนด ควรปรึกษากองนโยบายและแผนและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 - กรณีติดค้างงานวิจัยเก่าต้องสรุปรายชื่อเสนอที่ประชุมด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาให้
เงินสนับสนุนการท าวิจัย 

 - ถ้าขอทุนหรือได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ต้องไม่มีชื่อท างานวิจัยและไม่ติดค้าง
งานวิจัย 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องประสานกับกองนโยบายและแผน ว่ามีเกณฑ์การตั้งงบตาม
เปอร์เซ็นตข์องเงินรายได้คณะหรือไม่ 

 - รายงานผลการติดตามการส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการท าวิจัยต่อ
มหาวิทยาลัย ผ่านกองคลัง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
5.2 ผลการด าเนินการอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่  ระดับเบื้องต้น (รุ่นที่ 1) 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Start-up) ปี 2559 

การด าเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิ งสร้างสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 (New 
Entrepreneurs Creation & Start-up 2016) ได้ด าเนินการระยะที่ 1 (ระยะเริ่มต้น) เสร็จสิ้นแล้ว โดยจัด
อบรมที่ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 25 -27 มีนาคม 2559 โดยมีกิจกรรมที่
ส าคัญ คือ  

1. การเชิญวิทยากรจากผู้ประกอบการจริงที่ส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ มาสร้างแรงบันดาลใจ  
2. เสวนาการท าธุรกิจ 
3. การอบรมภาคทฤษฎีการจัดท าแผนธุรกิจ Business model 
4. การท า Workshop Business model and Canvas Model 
5. จัดนิทรรศการกลุ่มธุรกิจ และ SME Bank 
6. สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมถึงแรงบันดาลใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมภายใต้รั้ว มทร.พระนคร 
7. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการของ มทร.พระนคร ผ่าน line application 
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ตารางท่ี 1 สรุปผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 

คณะ เป้าท่ีมอบหมาย 
วันที่ 25 มี.ค 59 วันที่ 26 มี.ค 59 วันที่ 27 มี.ค 59 

ผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ ผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ ผู้เข้าร่วม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 21 70.0 15 50.0 8 26.7 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 40 26 65.0 23 57.5 18 45.0 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30 10 33.3 7 23.3 9 30.0 
บริหารธรุกิจ 80 34 42.5 41 51.3 26 32.5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30 1 3.3 2 6.7 0 0.0 
วิศวกรรมศาสตร ์ 80 63 78.8 46 57.5 52 65.0 
ศิลปศาสตร ์ 30 9 30.0 8 26.7 5 16.7 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 30 24 80.0 16 53.3 20 66.7 
สถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ 30 6 20.0 3 10.0 1 3.3 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 16 80.0 15 75.0 15 75.0 
Walk in 

 

47  58  42  
รวม 400 257 64.3 234 58.5 196 49.0 

 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเข้าร่วมอบรมของแต่ละคณะเรียงตามล าดับ 

คณะ เป้าท่ีมอบหมาย ร้อยละการเข้าร่วม อันดับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 76.7 1 
วิศวกรรมศาสตร ์ 80 67.1 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 30 66.7 3 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 40 55.8 4 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 48.9 5 
บริหารธรุกิจ 80 42.1 6 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 30 28.9 7 
ศิลปศาสตร ์ 30 24.5 8 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 30 11.1 9 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30 3.3 10 

รวม 400   
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการเข้าร่วมอบรมของแต่ละคณะเรียงตามล าดับ 
ล าดับที ่ คณะ/หน่วยงาน จ านวนผู้ได้รับ 

ใบประกาศ 
จ านวนผู้ที่ได้รับ 

ใบประกาศไปแล้ว 
1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 17 1 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 19 8 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 10 
4 คณะบริหารธรุกิจ 41 29 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 0 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 55 40 
7 คณะศลิปศาสตร ์ 7 4 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 22 21 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 0 

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 17 17 
11 Walk in 50 40 
12 SME BANK 7 3 

รวม 245 173 
 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการแยกกลุ่มผู้เข้าอบรมตาม S-Curve  

อุตสาหกรรมตามกลุ่ม S-Curve จ านวนที่มีธุรกิจแล้ว จ านวนที่ไม่มีธุรกิจแล้ว 
Frist S-Curve 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่ 0 0 
2. อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 3 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 0 3 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 7 12 
5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4 19 

New S-Curve 
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์ 3 4 
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส ์ 1 7 
3. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงและเทคโนโลยีชีวภาพ 3 12 
4. อุตสาหกรรมดิจิทลั 2 10 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 0 3 

อื่นๆ 28 55 
รวม 49 128 
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ตารางท่ี 5 กลุ่มธุรกิจที่มีผู้เข้ารับการอบรมด าเนินการแล้ว  
ธุรกิจโคมไฟ ธุรกิจผลิตแผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ ธุรกิจสร้อยเงินพร้อมกล้องส่อง 
ธุรกิจเสื้อผ้า เสื้อผ้าเด็ก ธุรกิจเครื่องประดับเสื้อผา้ การตดัเย็บ ธุรกิจเครื่องแต่งการย้อมสีผ้า 
ธุรกิจผลิตแคล้มรดัท่อ ธุรกิจชุดปฏิบัติธรรม ธุรกิจผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 
ธุรกิจผลิตสบู่สปา ธุรกิจถ่ายภาพ ธุรกิจขนส่งสินค้าเยือกแข็ง 
ธุรกิจจัดอบรมสมัมนา ธุรกิจความงาม ธุรกิจหุ่นยนตด์ูแลบ้าน 
ธุรกิจผ้าม่าน ธุรกิจผลิตของที่ระลึก ธุรกิจ AL Home 
สมุนไพรสตัว์เลีย้ง ธุรกิจเฟอร์นิเจอร ์ ธุรกิจพิมพ์การ์ดและของช าร่วย 
ธุรกิจผลิตปั้มน้ า ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอุปกรณเ์กษตรไฮเทค 
ธุรกิจข้าวซางงอกชงดื่ม ธุรกิจน้ าดื่มบรรจุขวด ธุรกิจรับออกแบบจัดสวน 
ธุรกิจผลไม้อบกรอบ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจน้ าปลาหวานมะม่วง 
ธุรกิจกาแฟสด เบเกอรี ่ ธุรกิจเตาเผาวสัด ุ ธุรกิจสวนผลไม้และเกษตรกรรม 
ธุรกิจปาท่องโก๋อบแห้ง ธุรกิจสกินแคร ์  

 

 
ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการอบรม 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3 มทร.พระนคร ได้รับโอนเงินงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการหน่วยอบรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินโครงการ Talent Mobility 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี  ชี้แจง จาการที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ทุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การด าเนินโครงการ หน่วยอบรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินโครงการ Talent Mobility สถาบันวิจัยและพัฒน ได้ประสาน
กับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่จะลง   
สหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 35 คน และอาจารย์ประมาณ 5 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สถานประกอบการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.4  ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่  23 มีนาคม 2559 ถึง       
10 พฤษภาคม 2559 

  ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่  23 มีนาคม 2559 ถึง         
10 พฤษภาคม 2559 จ านวน 8 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
     เลขานุการ นัดวันประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2559   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 น.  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
                นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


