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สารจากผู้อำ�นวยการ

สถาบนัวจิยัและพัฒนา เป็นหน่วยงานด�าเนนิงาน

และบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการสร้างงานวิจัย                       

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาค                  

การผลิตและภาคบริการ รวมทั้งให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้าง

และพฒันาอาชีพโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สอดคล้องกบัการ

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าแห่งโลกอาชีพ

รายงานประจ�าปี 2560 เป็นผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ใน 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิต : โครงการวิจัย

เพือ่สร้าง สะสมองค์ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ  ผลผลติ : ผูส้�าเรจ็การศกึษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ และ

ผลการด�าเนินงานคลินกิเทคโนโลย ีซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย และจากงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี นับเป็นผลงานใน ปีที่ 11 ของสถาบัน

ขอขอบคุณคณะกรรมการที่รวบรวมและจัดท�าผลงานจน

ส�าเร็จลุล่วง ขอขอบคุณสมาชิกสถาบันวิจัยและพัฒนา ในความร่วมมือ

สร้างสรรค์ผลงานที่ดี ตลอดระยะเวลาของปี 2560 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

รายงานประจ�าปี 2560 ฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดร.ประกอบ  ชาตภิกุต์

ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
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งานบริหารทั่วไป
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กลุ่มวิจัย

นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน
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นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์

นายณัฏฐภัค   ฉินทกานนท์

นางสาวเรณู   วงค์ลังกา

นางสาวฐิติมา   รัตโนภาส

นางสาวหญิง   มัทนัง

กลุ่มบริการวิชาการ

นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ
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ประวัติความเป็นมาขอำง
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and 

Development ) เริ่มด�าเนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย

พัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ

สถาบนัวจัิยและพฒันา เป็นส่วนราชการทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

คณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศใน                      

ราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ส�านักงานผู้อ�านวยการ และมีการแบ่ง

หน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 

1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พื้นที่เทเวศร์

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 Web site  :  http://ird.rmutp.ac.th

 E-mail    :  irdrmutp@gmail.com

 Facebook :  www.facebook.com/irdrmutp11

 คลินิกเทคโนโลยี

 Web site   :  http://clinictech.rmutp.ac.th

 E-mail    :  asird.rmutp@gmail.com

 Facebook :  www.facebook.com/Clinictech.RMUTP

 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

 Web site :  http://journal.rmutp.ac.th

    https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index

 E-mail  :  j_rmutp@rmutp.ac.th

 การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 Web site :  http://ird.rmutp.ac.th/km
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาคณาจารย

และขาราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ*

* หนวยงานจัดตั้งภายใน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สภาวิชาการ

สำนักงาน

อธิการบดี

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

* หน่วยงานจัดตั้งภายใน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ขอำงสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุมวิจัย กลุมบริการวิชาการงานบริหารท่ัวไป

1. งานสารบรรณ
2. งานธุรการ 
    2.1  งานเลขานุการ
    2.2  งานประชุม
    2.3  งานประชาสัมพันธ
    2.4  งานอาคารสถานที่
    2.5  งานยานพาหนะ
3. งานบุคลากร
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ
5. งานงบประมาณ
    5.1  งานแผนและงบประมาณ
    5.2  งานติดตาม ประเมินผล 
          และรายงานผล
    5.3  งานรายงานประจำป
6. งานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก
    6.1  งานประกันคุณภาพระดับสถาบัน
    6.2  งานประกันคุณภาพระดับ
          มหาวิทยาลัย
    6.3  งานบริหารความเสี่ยง
    6.4  งานการจัดการความรู
    6.5  งานพัฒนาศักยภาพการจัดการ
          ในองคกร

1. งานประสานงานวิจัย
    1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย     
    1.2  งานงบประมาณวิจัย
    1.3  งานการเปดเผยราคากลางและ
          การคำนวณราคากลางการจางงานวิจัย
          หรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย
    1.4  งานทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
    1.5  งานรายงานความกาวหนางานวิจัย
    1.6  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย
    1.7  งานประสานแหลงทุนวิจัย
    1.8  งานเครือขายวิจัย
    1.9  กองทุนเพื่อการวิจัย
    1.10 งานรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดดานวิจัย
2. งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
    2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย
    2.2  งานจัดนิทรรศการวิจัย
    2.3  งานประชุมสัมมนาวิชาการ
    2.4  งานนำเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
    2.5  งานทรัพยสินทางปญญา
3. งานพัฒนางานวิจัย
    3.1  งานพัฒนาศักยภาพผูบริหารงานวิจัย
    3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุนใหม
    3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
    3.4  งานวิจัยสัญจร
    3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย
    3.6  งานพัฒนาเว็บไซตงานวิจัย
    3.7  งานฐานขอมูลงานวิจัย
    3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ

1. งานประสานงานบริการวิชาการ
    1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ
    1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ
    1.3  งานรายงานความกาวหนางานบริการวิชาการ
    1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
    1.5  งานประสานแหลงทุนงานบริการวิชาการ
    1.6  งานเครือขายบริการวิชาการ
    1.7  งานรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดดานบริการวิชาการ
    1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
    1.9  งานเผยแพรผลงานบริการวิชาการ   
           ผานส่ือตางๆ
    1.10  งานโครงการ / กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
           งานประสานงานบริการวิชาการ
2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ
    2.1  งานฝกอบรม / สัมมนา
    2.2  การบริการวิชาชีพ
    2.3  งานบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
    2.4  งานบริการสังคม (หารายได)
    2.5  งานบริการวิชาการอ่ืนๆ
3. งานคลินิกเทคโนโลยี
    3.1  งานประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี
    3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี
    3.3  งานจัดนิทรรศการรวมกับ   
          กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3.4  งานใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
    3.5  งานถายทอดเทคโนโลยี
    3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักงานผูอำนวยการ
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1. งานประสานงานวิจัย
    1.1  งานนโยบายและแผนงานวิจัย     
    1.2  งานงบประมาณวิจัย
    1.3  งานการเปดเผยราคากลางและ
          การคำนวณราคากลางการจางงานวิจัย
          หรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย
    1.4  งานทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
    1.5  งานรายงานความกาวหนางานวิจัย
    1.6  งานติดตามประเมินผลงานวิจัย
    1.7  งานประสานแหลงทุนวิจัย
    1.8  งานเครือขายวิจัย
    1.9  กองทุนเพื่อการวิจัย
    1.10 งานรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดดานวิจัย
2. งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
    2.1  งานวารสารวิชาการและวิจัย
    2.2  งานจัดนิทรรศการวิจัย
    2.3  งานประชุมสัมมนาวิชาการ
    2.4  งานนำเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
    2.5  งานทรัพยสินทางปญญา
3. งานพัฒนางานวิจัย
    3.1  งานพัฒนาศักยภาพผูบริหารงานวิจัย
    3.2  งานพัฒนานักวิจัยรุนใหม
    3.3  งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
    3.4  งานวิจัยสัญจร
    3.5  งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย
    3.6  งานพัฒนาเว็บไซตงานวิจัย
    3.7  งานฐานขอมูลงานวิจัย
    3.8  งานวิจัยเชิงบูรณาการ

1. งานประสานงานบริการวิชาการ
    1.1  งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ
    1.2  งานงบประมาณงานบริการวิชาการ
    1.3  งานรายงานความกาวหนางานบริการวิชาการ
    1.4  งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
    1.5  งานประสานแหลงทุนงานบริการวิชาการ
    1.6  งานเครือขายบริการวิชาการ
    1.7  งานรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดดานบริการวิชาการ
    1.8  งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
    1.9  งานเผยแพรผลงานบริการวิชาการ   
           ผานส่ือตางๆ
    1.10  งานโครงการ / กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
           งานประสานงานบริการวิชาการ
2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ
    2.1  งานฝกอบรม / สัมมนา
    2.2  การบริการวิชาชีพ
    2.3  งานบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
    2.4  งานบริการสังคม (หารายได)
    2.5  งานบริการวิชาการอ่ืนๆ
3. งานคลินิกเทคโนโลยี
    3.1  งานประชุมเครือขายคลินิกเทคโนโลยี
    3.2  งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี
    3.3  งานจัดนิทรรศการรวมกับ   
          กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    3.4  งานใหคำปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี
    3.5  งานถายทอดเทคโนโลยี
    3.6  งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท)

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ดร.ประกอบ  ชาติภุกต)

หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสถาบัน

(นางพลอยวรินทร  รังสิกรรพุม)

รองผูอำนวยการฝายบริหาร

(ดร.ประกอบ  ชาติภุกต)

รองผูอำนวยฝายวิจัย

(นางสาวพรกนก  ศรีงาม)

รองผูอำนวยฝายบริการวิชาการ

(นายสมชาย  เหลืองสด)

หัวหนางานบริหารทั่วไป

(นางสาวสุพัตรา   ศรีนิปกานนท)

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางสาวชาวิณี   บินกาซีเมน

นางสาววัลลภา ฟกประไพ

นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร

นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม

บุคลากรกลุมวิจัย

นางสาวพัชรนันท  ยังวรวิเชียร 

นางสาววิสุตา วรรณหวย

นางสาวเมทิกา พวงแสง

นางสาววัชราภรณ  ชัยวรรณ

นายปยวัฒน เจริญทรัพย

นายณัฎฐภัค ฉินทกานนท

นางสาวเรณู วงคลังกา

นางสาวฐิติมา รัตโนภาส

นางสาวหญิง มัทนัง

บุคลากรกลุมบริการวิชาการ

นางสาวหนึ่งฤทัย   แกวคำ

นางสาวดวงฤทัย     แกวคำ

นางสาวอารีย   ศรีนคร

หัวหนากลุมวิจัย

(นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน)

หัวหนากลุมบริการวิชาการ

(นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร)

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

(ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร)

รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

(ผูชวยศาสตราจารยรัมภา  สุวรรณพฤกษ)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ขอำงสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

นโยบาย

สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ

สถาบันท่ีบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     

ราชมงคลพระนคร เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ส่งเสรมิ สนับสนนุ ก�ากบัดแูล งานวจิยั นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ เพือ่พฒันาเศรษฐกจิ  

    และสังคม

2.  บริการวิชาการและสังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดนโยบายและ 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3.  บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

1.  บูรณาการการวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการและสังคม สนองตอบต่อความ

ต้องการของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

และของมหาวิทยาลัย

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ให้มีผลงานวิจัยที่สามารถน�า

ไปใช้งานได้จริงหรือสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

3.  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการวจัิย การบรกิารวชิาการ และการ

บริการสังคม ให้เกิดการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างชื่อเสียงให้    

มหาวิทยาลัย

4.  สร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก รวมทัง้แหล่งทนุภายนอก

ทัง้หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานเอกชนในด้านการท�าวจิยั การบริการวชิาการ 

และการบริการสังคม

5.  บริหารและจัดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัย ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

6.  มีระบบการบริหาร การจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้เกิดความคล่องตัว 

ยืดหยุ่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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จ�แนกตามประเภทบุคคล

จ�แนกตามวุฒิการศึกษา

จ�แนกตามต�แหน่ง

ข้าราชการ 
1 คน
(5%)

ปวส. 
1 คน
(5%)

ส�านักงานผู้อ�านวยการ 
1 คน
(5%)

งานบริหารทั่วไป 
5 คน

(25%)

กลุ่มวิจัย
10 คน
(50%)

กลุ่มบริการวิชาการ
4 คน

(20%)

ลูกจ้างชั่วคราว
6 คน

(30%)

ปริญญาโท
7 คน

(35%)

พนักงานราชการ
1 คน
(5%)

พนักงานมหาวิทยาลัย
12 คน
(60%)

ปริญญาตรี
12 คน
(60%)

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มวิจัย

กลุ่มบริการวิชาการ

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ข้อำมูลบุคลากรสายสนับสนุน
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งบประมาณโครงการ : จ�แนกตามผลผลิต

งบประมาณโครงการ : จ�แนกตามงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ
764,880 บาท

(4%)

งบประมาณรายจ่าย
3,135,100 บาท

(15%)

งบประมาณรายได้
9,026,080 บาท

(42%)

งบประมาณภายนอก
9,292,000 บาท

(43%)

โครงการบริการสังคม
9,030,000 บาท

(42%)

โครงการผู้ส�าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10,338,300 บาท
(48%)

โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

1,320,000 บาท
(6%)

โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการสังคม

โครงการผู้ส�าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายได้

งบประมาณภายนอก

งบประมาณประจ�ปี 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ งบประมาณภายนอก รวม

ผลผลิต :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

             โครงการบริการวิชาการ

             โครงการบริการสังคม

255,100 247,780 262,000

9,030,000

764,880

9,030,000

ผลผลิต :  ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้าน

             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,600,000 7,738,300 - 10,338,300

โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  280,000 1,040,000 - 1,320,000

รวม 3,135,100 9,026,080 9,292,000 21,453,180
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ผลการดำ�เนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผลการดำ�เนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงนามบันทึกข้อำตกลง ว่าดำ้วยความร่วมมือำดำ้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ มหาวิทยาลัยขอำนแก่น

 รองศาสตราจารย์สภุทัรา โกไศยกานนท์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ร่วมพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความ

ร่วมมอืทางด้านทรพัย์สนิทางปัญญา ระหว่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กบั มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.กติตชิยั ไตรรตันศริชิยั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า                       

เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่                      

14 มนีาคม 2560

 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในการพฒันา ถ่ายทอดความรู ้และสร้างหน่วยงานบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ให้มีระบบการบริหาร และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีรูปแบบ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ

ในการรองรับผลงานวิจัย ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และยั่งยืน 
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ลงนามบันทึกข้อำตกลง ว่าดำ้วยความร่วมมือำดำ้านการจัดำการพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ เทศบาลต�บลเกาะสีชัง

 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายด�ารงค์ เภตรา                            

นายกเทศมนตรตี�าบลเกาะสชีงั ลงนามในบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านการจดัการพลังงานไฟฟ้า ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร กบัเทศบาลต�าบลเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมมอืกนัในการศกึษา ค้นคว้า วจิยั ด้านการบรหิารและ

การจดัการพลงังานไฟฟ้า ร่วมกนัพฒันาบคุลากร เสรมิสร้างความรูด้้านวิชาการ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการบรหิาร จดัการพลงังาน

ไฟฟ้า และสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาซึง่กนัและกนั สร้างเครอืข่ายการท�างานในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร กบัเทศบาลต�าบลเกาะสชีงั เช่น การศกึษา ค้นคว้า การท�าวจัิย สิง่ประดษิฐ์ และนวตักรรมร่วมกนั และเพือ่เสรมิสร้างความ                    

เข้มแขง็ ด้านการบรหิารและการจดัการพลงังาน ทีเ่กาะสชีงั โดยม ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั และปลดัเทศบาลต�าบลเกาะสชีงั                          

ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชมุรพพีฒัน์  ชัน้ 3 อาคารส�านกังานอธกิารบด ีมทร.พระนคร เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2560
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ผลการดำ�เนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงนามบันทึกข้อำตกลง ว่าดำ้วยความร่วมมือำทางวิชาการ โปรแกรมอำักขราวิสุทธิ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.ประกอบ                        

ชาตภิกุต์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา เข้าร่วมพธิลีงนามท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) โปรแกรมอกัขราวสิทุธิ์  

(ฉบบัใหม่) ปี พ.ศ. 2560 ซึง่มรีะยะเวลาความร่วมมอื 5 ปี นบัแต่วนัทีท่�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื จนถงึวนัที ่26 มนีาคม 2565 ณ ห้อง

ประชมุ 801 ชัน้ 8 อาคารเฉลมิราชกมุาร ี60 พรรษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2560                     
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ลงนามบนัทกึข้อำตกลง ว่าด้ำวยความร่วมมอืำเครอืำข่ายถ่ายทอำดำเทคโนโลย ี“คลนิกิเทคโนโลย”ี
ระหว่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กบั กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รองศาสตราจารย์สภุทัรา โกไศยกานนท์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในฐานะผู้อ�านวยการคลินกิเทคโนโลยี 

มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเครอืข่ายถ่ายทอดเทคโนโลย ี“คลนิกิเทคโนโลย”ี ระหว่างกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษาจ�านวนกว่า 70 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยมี                          

นายพรชยั ตระกลูวรานนท์ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นประธาน ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ

ไบเทค บางนา เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2560
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ผลการดำ�เนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการประเมินตนเอำง SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ�ปีการศึกษา 2559

 สถาบนัวจิยัและพฒันา รบัการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ�าปีการศกึษา 2559 เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2560 

โดยมคีณะผูต้รวจประเมิน ไดแ้ก ่ รองศาสตราจารย์ ดร.สบุิน ยุระรัช เปน็ประธานผู้ตรวจประเมิน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สว่าง ฉันทวิทย์                  

เป็นกรรมการ และ ดร.กาญจนา  ลอืพงษ์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร พบว่า ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามเกณฑ์ส�านกังานคณะ

กรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ประจ�าปีการศกึษา 2559 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 15 ตวับ่งชี ้อยูใ่นระดบัดมีาก ทกุองค์ประกอบ 

ค่าเฉลีย่ 4.80                   

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน

1. การวิจัย 4.71 ดีมาก

2. การบริการวิชาการ 4.80 ดีมาก

3. การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก

4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก

ผลการประเมินภาพรวม 4.80 ดีมาก
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดำับสถาบัน 
ประจ�ปีการศึกษา 2559

 สถาบนัวจิยัและพฒันา ผูร้บัผดิชอบตัวบ่งชีจ้าก 9 คณะ รับการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน (SAR) 

ระดบัมหาวทิยาลยั ตามเกณฑ์ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2559 เมือ่วนัท่ี 18 กนัยายน 

2560  โดยกรรมการประเมนิ ได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ฤดี นยิมรัตน์ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณชิย์  ซ่ึงผลกการตรวจ

ประเมนิในองค์ประกอบที ่2 การวจิยั คะแนนการประเมนิเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดับดี และ องค์ประกอบที ่3 การบริการ

วชิาการ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 5.00 อยูใ่นระดบัดมีาก

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.40 พอใช้

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.33 ดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.70 ดีมาก
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ผลการดำ�เนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รางวัลผู้ท�คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

 สถาบนัวจิยัและพฒันา เสนอช่ือผูท้�าคณุประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ�าปี 2559 

ได้แก่ นายเวชยนัต์  เฮงสวุนชิ คณะกรรมการประจ�าสถาบนัวจิยัและพฒันา โดยเข้ารบัโล่รางวลัในงานวนัคล้ายวนัสถาปนา                       

ครบรอบ 12 ปี ภายใต้ชือ่งาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท�าดี…เพ่ือสังคม” จัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 18 - 20 มกราคม 2560 

ณ ศนูย์พณชิยการพระนคร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                   
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รางวัลพนักงานราชการดำีเดำ่น

 สถาบนัวจิยัและพัฒนา เสนอชือ่บคุลากรเพือ่เป็นพนกังานราชการดเีด่น ประจ�าปี 2559  ได้แก่ นางสาวหนึง่ฤทยั  แก้วค�า พนกังาน

ราชการ สงักดัสถาบนัวจิยัและพฒันา โดยเข้ารบัโล่รางวลัในงานวนัคล้ายวนัสถาปนา ครบรอบ 12 ปี ภายใต้ชือ่งาน “12 ปี RMUTP                     

คดิ(ส์)ด ีท�าด…ีเพ่ือสงัคม” จดัขึน้ระหว่างวนัที ่18 - 20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พณชิยการพระนคร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
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ผลการดำ�เนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อำง การเขียนแบบวิเคราะห์ลักษณะงาน และแบบประเมินค่างาน

 สถาบนัวจิยัและพฒันา เชิญนางสาวนนัท์ธยาภรณ์ สมตินินัทน์ หวัหน้างานพฒันาระบบงานและอตัราก�าลงั กองบรหิารงานบคุคล 

ร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในการเขียนแบบวิเคราะห์ลักษณะงานแต่ละงานและการเขียนแบบประเมินค่างานแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 

สถาบนัวจิยัและพัฒนา เพือ่จดัท�าข้อมลูให้ถกูต้องและครบถ้วน น�าเสนอกองบรหิารงานบคุคลเพือ่ก�าหนดระดับต�าแหน่งและเส้นทางความ

ก้าวหน้าแก่พนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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การประชุมคณะกรรมการประจ�สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สถาบนัวจิยัและพฒันา ก�าหนดจดัการประชมุคณะกรรมการประจ�าสถาบนัวจัิยและพฒันา ทกุวนัศกุร์สปัดาห์ที ่ 3 ของเดอืน               

เว้นเดอืน เพือ่จดัท�าแผนพฒันาสถาบนัวจิยัและพฒันาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลยั พจิารณาวางระเบยีบและออกข้อบงัคบั

ตามพนัธกจิทีไ่ด้รับมอบหมาย เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการ งานวจิยั งานบรกิารวชิาการแก่สงัคม ให้ค�าปรกึษาและข้อแนะน�า               

เกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการต่าง ๆ ของสถาบนัวจิยัและพฒันา โดยผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย ผูท้รงคณุวุฒจิากภายนอก ผูท้รงคณุวฒุิ

จากภายในมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารสถาบนัวจิยัและพฒันา และบคุลากรสถาบนัวจิยัและพฒันา            
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ผลการดำ�เนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก�าหนดจัดการประชุมบุคลากรประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน                             

เว้นเดอืน เพือ่ร่วมพจิารณาการด�าเนนิงานต่างๆ และน�าผลการประชมุคณะกรรมการประจ�าสถาบันวจัิยและพฒันา ชีแ้จงแก่บคุลากรเพือ่

ทราบและด�าเนนิการ          
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ผลการดำ�เนินงาน
แต่ละผลผลิต
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการบริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ

ล�าดับ ชื่อโครงการ

งบประมาณ

รายจ่าย เงินรายได้ งบภายนอก
งบประมาณ

ใช้ไป

1 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 255,100.00 - - 228,896.00

2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

อาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี

- 247,780.00 - 151,978.00

3 โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล

เทคโนโลยี 

- - 262,000.00 262,000.00

รวม 255,100.00 247,780.00 262,000.00 642,874.00
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โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ณ ชุมชนพื้นที่อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 

 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของ

มหาวทิยาลยัในการพฒันางานวจิยัและงานบรกิารวชิาการสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ เพือ่สร้างอาชพีและพัฒนาคุณภาพชีวติให้ชุมชน

สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงาน

บริการวิชาการ การส�ารวจปัญหา ความต้องการ และการให้ค�าปรึกษากลุ่ม  (Focus Group) การก�าหนดโจทย์การวิจัย 

 โดยน�าคณะ 8 คณะ ลงพื้นที่ส�ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน�้าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่

เขาบันได ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน�้าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่ง

ปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 85 คน จากการส�ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ                

ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.60

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดและชี้แจงการด�าเนินโครงการ
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ภาพการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่ชุมชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการการถ่ายทอำดำเทคโนโลยีเพื่อำพัฒนาอำาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
ขอำงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดำนนทบุรี

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลากฆ้อน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2559  

 วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ตามภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาด 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายชุมชนจังหวัด

นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 44 คน  การติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส�าเร็จ

การฝึกอบรม จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อ โดยน�าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็น

ร้อยละ 13.64 และน�าความรู้ไปพัฒนาอาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 86.36

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โครงการให้ค�ปรึกษาและบริการข้อำมูลเทคโนโลยี

 ด�าเนินการโครงการในแผนงานการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม

ข้อมูลและให้บริการค�าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง             

เครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง และเป็นหน่วยประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

โชตเิวช ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยพีาณชิยการพระนคร ศนูย์คลินกิเทคโนโลยพีระนครเหนอื และศูนย์คลินกิเทคโนโลยสีถาบนัวจิยัและพฒันา

 ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจ�านวน 265 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ�านวน 25 ครั้ง 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.80 ดังนี้

 25 – 27 ตุลาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน ลากฆ้อน จังหวัดนนทบุรี โดยมี

สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ�านวน 44 คน 

 12-13 พฤศจิกายน 2559 ลงพื้นที่ด�าเนินโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 54 คน 

 16 – 25 ธ.ค. 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมตามความร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ                      

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 

 28 ธันวาคม 2560 ให้ค�าปรึกษาเรื่องเครื่องสไลด์เผือก แก่นายกิตติเชษฐ์ มีษอาษา โดยให้เบอร์ติดต่ออาจารย์สุนทร ค�าพินิจ 

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 6 มกราคม 2560 ให้ค�าปรกึษาเรือ่งแป้งกล้วย แก่นางสาวภทัรา เจรญิสขุมงคล โดยให้เบอร์ตดิต่อคณุสขุมุาศ เตมิศกัดิ ์ประธาน

ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 9 มกราคม 2560 ให้ค�าปรึกษาเรื่องแป้งเผือก แก่คุณชาญวุฒิ โดยให้เบอร์ติดต่อคุณนงคราญ เกษตรอ�าเภอ บ้านหมอ จังหวัด

สระบุรี เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 18 – 20 มกราคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดนิทรรศการในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับผิดชอบโดย กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 31 มกราคม 2560 ให้ค�าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วย แก่คุณภาณุพันธุ์ พุ่มริ้ว โดยให้เบอร์ติดต่อคุณสุขุมาศ เติมศักดิ์ ประธานชุมชน

บ้านห้วยสาลิกา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ                 

ขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

หน้าที่ และบทบาท แนวทางการด�าเนินงาน การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน และแนวทางในการจัดท�าแผนงาน ด้าน วทน. ในการพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชน และเข้าร่วมประชุมกลุ่ม

ย่อย เรื่อง การจัดท�าโครงการ Flagship ด้าน วทน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ณ อาคาร 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 

ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
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 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ค�าปรึกษาเรื่องเครื่องสไลด์เผือก แก่คุณสุริยา งูเย็น โดยให้เบอร์ติดต่ออาจารย์สุนทร ค�าพินิจ อาจารย์

ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่

ชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ชุมชนพื้นที่อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

 14 มีนาคม 2560 ให้ค�าปรึกษาเรื่องเครื่องปลอกกลีบกระเทียม แก่คุณสุทิวา ประดาอินทร์ โดยให้ติดต่อ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง 

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 25 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลาง 

ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 

 26 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลาง 

ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “Customer and Internal communication techniques (เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร และลูกค้า)”               

ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด 

 22-23 เมษายน 2560 จดันทิรรศการคลนิกิเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมโครงการฝึกอบรม หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารระดบักลาง 

ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “Team Productivity (การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยทีม)” และ หัวข้อ “Creative Culture Management              

(การจัดการวัฒนธรรมองค์การอย่างสร้างสรรค์)” ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด 

 6-7 พฤษภาคม 2560 จดันทิรรศการคลนิกิเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพฒันา ผู้บรหิารระดบักลาง 

ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “Innovation Management (การบริหารจัดการ นวัตกรรม)” และ หัวข้อ “Industry 4.0 Transformation 

(การขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มผลิตภาพอนาคต)” ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด 
 20-21 พฤษภาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับ

กลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “Intelligence Leadership and Conflict Management (เสริมสร้างภาวะผู้น�าและการบริหารความ

ขัดแย้ง)” และ หัวข้อ “Advanced Strategic Planning (ASPModel สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ณ บริษัท               

สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด 

 22-23 พฤษภาคม 2560 ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยสีถาบนัวิจยัและพฒันา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง การจัดท�าแผนปฏบิตัิ

การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564: ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสร้างกรอบ

แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาคของภาคกลาง และภาคตะวันออก              

ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 10-11 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา ผู้บริหารระดับ

กลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการท�างานด้วยความคิดบวก)” และ หัวข้อ “Intelligence 

Process Management and Improvement (การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการอย่างเหนือช้ัน)” ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนู             

แฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด

 24 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลาง 

ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “Time Management (การบริหารเวลา)” ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการบริการวิชาการ

 1 กรกฎาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา ผู้บริหารระดับกลาง 

ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 เป็นการน�าเสนอโครงการด้านปรับปรุงการท�างานเป็นรายกลุ่ม (Group Project Presentation) ณ บริษัทสตาร์มาร์ค

แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด

 25 กรกฎาคม 2560 ลงพ้ืนท่ีด�าเนินการโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            

โดยให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท�าเยลลี่ผลไม้ แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด

เพชรบุรี มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ�านวน 40 คน 

 25 กรกฎาคม 2560 ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการลดความชืน้ของกระยาสารทแก่คณุวาสนา ครืน้จติ โดยแนะน�าให้ใช้สารดดูความชืน้ 

(Silica Gel) ใส่ในซองผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บ รวมถึงแหล่งการซื้อสารดูดความชื้นที่เชื่อถือได้ 

 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นท่ีด�าเนินการโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ                       

พ.ศ. 2560 โดยให้ค�าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าน�้าสมุนไพร ได้แก่ น�้ากระเจ๊ียบพุทราจีน น�้าดอกอัญชันมะนาว น�้ามะตูม                

น�้าฝาง และการท�าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยฟรุตสลัด แก่กลุ่มชุมชนทิพวัล 1 เทศบาลต�าบลบางเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ                  

มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ�านวน 80 คน

 4 – 5 สิงหาคม 2560 ลงพื้นที่ด�าเนินการโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์รุ่งฤทัย ร�าพึงจิต 

โดยให้ค�าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารออกแบบและจดัท�ากระเช้าของขวญัปีใหม่ แก่พนกังานบรษิทัยไูนเตด็ โมดลูาร์ ซสีเตม็ จ�ากดั 

ต�าบลหอมเกร็ด อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการจ�านวน 40 คน 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลย ี
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ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการบริการสังคม

ล�าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ภายนอก
แหล่งทุน

1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 

(โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2559 – 2560) 

5,632,000.00 - ส�านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

  ขนาดย่อม (สสว.) 

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

- สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

400,000.00 บริษัท สตาร์มาร์คแมนู

แฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด

รวม 6,032,000.00
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการบริการสังคม

โครงการพัฒนาผู้ประกอำบการใหม่ (Start-up) ปี 2559
(โครงการต่อำเนื่อำง)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงนามสญัญาร่วมด�าเนนิการกบั ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) เพือ่ด�าเนนิโครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 โดยในปี 2559 มกีจิกรรมทีส่�าคญั คอื

 - กิจกรรมระดบัแผนธรุกจิ รุน่ที ่1 หลกัสตูรการเขยีนแผนธรุกจิ รายเฉพาะสาขาธรุกจิ อบรมทฤษฎแีละการฝึกปฏบิตักิารเขยีน

แผนรายเฉพาะสาขา

 - กจิกรรมระดบัแผนธรุกจิ รุน่ที ่2 หลกัสตูรการเขยีนแผนธรุกจิ อบรมภาคทฤษฎร่ีวมกับการฝึกปฏบิตัหิลกัสตูรการเขยีนแผน

ธรุกจิ   

 ส�าหรบัการด�าเนนิงานในปี 2560 มีการด�าเนนิการพฒันากลุม่เป้าหมาย โดยเป็นผูท้ีผ่่านการคดัเลอืก จากระดบัเริม่ต้น 487 ราย 

ผ่านเข้าสูร่ะดบัแผนธรุกจิ 247 ราย ภายหลงัการประเมนิผ่านเข้าสูร่ะดบัผูป้ระกอบการใหม่ 150 ราย มกีารจดทะเบยีนพาณชิย์ไม่น้อยกว่า 

120 ราย และเข้าร่วมทดสอบตลาด จ�านวน 72 ราย การด�าเนนิการดงักล่าวของมหาวทิยาลยัถอืว่าบรรลตุามวตัถปุระสงค์จากจ�านวนยอด

การจดทะเบยีนพาณชิย์ 

กจิกรรมการน�าผูป้ระกอบการ SME มทร.พระนคร ร่วมงาน “THAILAND BESTBUYS 2016”

ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์กรงุเทพมหานคร ระหว่างวนัที ่16 - 25 ธ.ค. 2559

ผูป้ระกอบการ คณุสริกิร วสิตูร เจ้าของธรุกจิน�า้ปลาหวาน Siri (สริ)ิ
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอำดำบทเรียนในระดำับแผนธุรกิจ 
ภายใต้โครงการ Start Up

 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้

จากการถอดบทเรยีนในระดับแผนธรุกจิ ภายใต้โครงการพฒันาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์

ในการด�าเนนิงานระดบัแผนธรุกจิและระดบัผูป้ระกอบการของคณะท�างานทัง้ 9 มทร. ณ ห้องเชยีงแสน ศูนย์ประชมุนานาชาตคิุม้ค�า จงัหวดั

เชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่1-2 เมษายน 2560

ประชมุความคบืหน้าโครงการ Start up

 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชมุหารอืสรุปผลความคืบหน้าการด�าเนนิโครงการ

พฒันาผูป้ระกอบการใหม่ (Start up) ครัง้ที ่3/2560 และการขอขยายระยะเวลาการด�าเนนิงานโครงการ ณ ห้องประชมุ 1801 ชัน้ 18 

ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2560
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการบริการสังคม

กิจกรรมน�ผู้ประกอำบการเข้าร่วมงานแถลงข่าว
ผลการดำ�เนินงาน Start Up

กิจกรรมการน�ผู้ประกอำบการโครงการ Start up 
ทดำสอำบตลาดำในงาน “SMEs ชม ชิม ช้อำป”

 สถาบนัวจิยัและพฒันา น�าผูป้ระกอบการ จดัแสดงผลงานเชือ้เพลงิอดัเมด็จากไม้ไผ่ การแปรรปูพฒันาพลงังานชวีมวลจากไม้ไผ่     

ในงานแถลงข่าวผลการด�าเนนิงาน Start Up ณ ห้องบอลรมู โรงแรมโซฟิเทล สขุมุวทิ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2560

 โดยผู้ประกอบการน�าสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือจัดจ�าหน่ายสินค้า พร้อมจัดให้มีการเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงิน                        

เพือ่เป็นการสนบัสนนุในการหาแหล่งเงนิทนุ การให้ค�าปรกึษา ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าด้านการเงนิให้กบัผูป้ระกอบการโครงการพฒันา     

ผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559  ในงาน SMEs ชม ชมิ ช้อป ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวล์ิด เซน็ทรลั บางนา และเซน็ทรลั รตันาธเิบศร์ 

ระหว่างวนัที ่14 - 17 กนัยายน 2560 
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โครงการฝึกอำบรมพัฒนาผู้บริหารระดำับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณว่าจ้างจาก บริษัท สตาร์มาร์คแมนู                          

แฟคเชอร์ริง่ จ�ากดั ให้จดัฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารระดบักลาง ยคุ 4.0 รุน่ที ่1 ให้กบัผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและบรษิทั                         

ในเครอืฯ เป็นการพฒันาองค์ความรู ้ทกัษะ ศกัยภาพของพนกังานด้านการบรหิารงานและปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบั

สภาพอตุสาหกรรมในปัจจบุนั โดยรปูแบบและหวัข้อการฝึกอบรมด�าเนนิตามเงือ่นไขของผูว่้าจ้าง

ภาพกจิกรรม

 อธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารระดบั

กลาง ยคุ 4.0 รุน่ที ่1 และกจิกรรมการฝึกอบรมหวัข้อ “Change Management for 4.0 (การบรหิารการเปลีย่นแปลงยคุ 4.0)” โดย

วทิยากร คณุพรีพฒัน์ ศรสีกลุภญิโญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัสตาร์มาร์คแมนแูฟคเชอร์ริง่ จ�ากดั เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2560 
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการบริการสังคม

 การฝึกอบรมหวัข้อ “Customer and Internal communication techniques (เทคนคิการสือ่สารภายในองค์กร และลกูค้า)” 

โดยคณุพรชยั แสนชยัชนะ Managing Director Homeprise Co., Ltd. เมือ่วนัที ่ 26 มนีาคม 2560

 การฝึกอบรมหวัข้อ “Team Productivity (การเพิม่ประสทิธภิาพด้วยทมี)” โดย คณุชรณั เลศิธรีพจน์ ผูเ้ชีย่วชาญด้าน Team 

Building ทีป่รกึษางานด้าน HRD MRM และ หวัข้อ “Creative Culture Management (การจดัการวฒันธรรมองค์การอย่างสร้างสรรค์)” 

โดย ดร.ธนากร รชัตกลุพฒัน์ ผูเ้ชีย่วชาญด้าน Culture อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร DBA คณะบรหิารธรุกจิ มทร.พระนคร เมือ่วนัที ่22-23 

เมษายน 2560



40

 การฝึกอบรมในหวัข้อ“Innovation Management (การบรหิารจัดการนวตักรรม)” โดย ดร.ชนิาวธุ ชนิะประยรู ผูอ้�านวยการฝ่าย

ธรุกจินวตักรรมรายใหม่ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ และ หวัข้อ “Industry 4.0                 

Transformation (การขับเคลือ่นสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 เพิม่ผลติภาพอนาคต)” โดย ผศ.ดร.สมศกัดิ ์มีนคร อาจารย์ กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิและ

ทีป่รึกษาบรษัิทเอกชน และกรมการอตุสาหกรรมทหาร ศนูย์การอตุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลงังาน เมือ่วนัท่ี 6-7 พฤษภาคม 2560

 พธิปิีดโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารระดับกลาง ยุค 4.0 รุน่ที ่1 โดยม ีดร.ปรญิญา มากลิน่ คณบดีคณะบรหิารธรุกจิ 

ดร.สงิห์แก้ว ป๊อกเทิง่ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนกิส์และระบบการผลติอตัโนมตั ิและอาจารย์ชลากร อดุมรกัษาสกลุ 

หัวหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนกิส์และระบบการผลติอตัโนมตั ิคณะวศิวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบการน�าเสนอโครงการ

ด้านปรับปรุงการท�างานเป็นรายกลุ่ม ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ�ากัด ณ ห้อง War Room ชั้น 2 อาคาร Centric                                

บรษิทั สตาร์มาร์คแมนแูฟคเชอร์ริง่ จ�ากดั (นิคมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร) เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2560
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการบริการสังคม

งานประสานงานบริการวิชาการ

 1. ประสานงานการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณของมหาวิทยาลัย จ�านวน                           

48 โครงการ งบประมาณ 23,884,580 บาท ซ่ึงพบว่า หน่วยงานสามารถด�าเนนิการเสรจ็สิน้ตามแผนและบรรลตุามค่าเป้าหมายตวัชีว้ดั

ระดบัผลลพัธ์/ผลผลลติ ทกุโครงการ

 2. สร้างเครอืข่ายด้านการบรกิารวิชาการ จ�านวน 5 เครอืข่าย ได้แก่ 1) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2) ส�านกังาน                

คณะกรรมการการอดุมศกึษา  3) ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 4) สมาคมเสรมิสวยแห่งประเทศไทย 5) บรษิทั                   

สตาร์มาร์ค แมนแูฟคเชอร์ริง่ จ�ากดั

 3. รวบรวมข้อมลูตวับ่งชีด้้านบรกิารวชิาการระดบัสถาบนัและระดบัมหาวทิยาลยั ตามเป้าหมายคณุภาพ ปีการศกึษา 2559 ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันวิจัยและพัฒนา : องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก                         

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.80 2) ตวับ่งชีข้องส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา : องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ ผลการตรวจประเมนิ

อยูใ่นระดบัดมีาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 5 

 4. ประสานงานเพือ่ด�าเนนิโครงการผูป้ระกอบการใหม่เชงิสร้างสร้างสรรค์และนวตักรรม (Start-up) ปี 2559

 5. ประสานงานการจดและต่อทะเบยีนทีป่รกึษาไทย สาขาอตุสาหกรรม และสาขาประชากร จ�านวน 11 คน  เพือ่การด�าเนนิงาน

ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

ภาพกิจกรรมการน�าผู้ประกอบการของ มทร.พระนคร เข้าร่วมงานทดสอบตลาด ในงาน “SMEs ชม ชิม ช้อป”

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2559
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
เชิดำชูเกียรตินักบริการวิชาการดีำเดำ่น ประจ�ปี 2559

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชดิชเูกยีรตนิกับรกิารวชิาการดเีด่น ประจ�าปี 2559 ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก

ในครัง้นีเ้ข้ารับโล่เกียรตคิณุจากรองศาสตราจารย์สภุทัรา โกไศยกานนท์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในงานวนั

คล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 12 ปี เมือ่วนัพธุที ่18 มกราคม 2560 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบรหิารธรุกจิ ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลอืก

เชดิชเูกยีรตนิกับรกิารวชิาการดเีด่น ประจ�าปี 2559 ได้แก่ นายกรณ์พงศ์  ทองศร ีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
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ผลการดำ�เนินงาน
แต่ละผลผลิต
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลผลิต : ผู้ส�เร็จการศึกษา
ดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล�าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ

ใช้ไปรายจ่าย เงินรายได้

1 โครงการจัดท�าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร             

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,000.00 - 187,217.00

2 โครงการจัดท�าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100,000.00 - 81,933.00

3 โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับ 

หน่วยงานภายนอก

500,000.00 - 306,489.78

4 โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 9

800,000.00 - 342,217.00

5 โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- 750,000.00 734,791.85

6 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1,000,000.00 25,500.00 1,125,500.00

7 กองทุนเพื่อการวิจัย - 6,822,400.00 2,542,000.00

8 งานประสานงานวิจัย - - -

9 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

ประจ�าปี 2559

- - -

รวม 2,600,000.00 7,597,900.00 5,320,148.63
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

โครงการจัดำท�วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงาน

 1) วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังน้ีได้ท�าการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยได้รับการประเมินอยู่ใน

วารสารกลุ่มที่ 1 คือ วารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ประกาศผลเมื่อวันที่                         

15 กันยายน 2559     

 2) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 3 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2559 ส�าหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  มีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง

ของวารสารไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

บทความ จ�านวน 16 ผลงาน ประกอบด้วย 

บทความวิจัย   16 บทความ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560  

จ�านวน 16 ผลงาน ประกอบด้วย 

บทความวิจัย 15 บทความ บทความวิชาการ  1 บทความ

วารสาร
ค่า Thai-Journal Impact  Factors

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 - 2559

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 0.097 0.156 0.175 0.143
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โครงการจัดำท�วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560  

บทความ จ�านวน 8 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิจัย 1 บทความ (ภายใน)  บทความวิจัย  4 บทความ (ภายนอก)  และ
บทความวิชาการ  3 บทความ (ภายนอก)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560  

บทความ จ�านวน 7 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิจัย 3 บทความ (ภายใน)  บทความวิจัย  2 บทความ (ภายนอก) และ
บทความวิชาการ  2 บทความ (ภายนอก)
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

โครงการการจัดำนิทรรศการวิจัย สิ่งประดำิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอำก
กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดำิษฐ์ ประจ�ปี 2560

 สถาบนัวจัิยและพฒันา จดันทิรรศการวจิยั สิง่ประดษิฐ์ ของนกัวจิยัและนกัศกึษา ในงานวนันกัประดิษฐ์ ประจ�าปี  2560 ระหว่าง

วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ จ�านวน 

22 ผลงาน จาก 3 คณะ เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  12 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น                      

4 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ผลงาน  ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม  ร้อยละ 91.80

ภาพกิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2560
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โครงการการจัดำนิทรรศการวิจัย สิ่งประดำิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอำก
กจิกรรมที ่2 มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิประจ�ปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 

(Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23–27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม                     

เซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรัลเวลิด์ กรงุเทพฯ โดยมผีลงานวจิยัร่วมจดันทิรรศการ ภายใต้หัวข้อ “งานวจิยัเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ ลดความ

เหลือ่มล�า่ทางสงัคม และการพฒันาชมุชน” จ�านวน 10 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานทัง้หมด 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

4 ผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 ผลงาน ความพึงพอใจของผู้ชมงานในภาพรวม 

ร้อยละ 93.00



49

ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

โครงการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชมุวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลคร้ังที ่9 (9th RMUTNC) 

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 8 (8th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับ

นวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 

สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

2560 โดยมี อธิการบดี มทร.พระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เฝ้ารับเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกรและถวายของ                   

ที่ระลึก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงาน และ อาจารย์พรกนก  ศรีงาม รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

ภาพพิธีเปิด

 มทร.พระนคร ส่งบทความระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ 4 บทความ และผลงานวิจัยเพื่อจัดนิทรรศการจ�านวน                  

23 ผลงาน จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

ภาพการน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
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ภาพการน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย

งานนิทรรศการงานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

บทความดีเด่น สาขาบริการวิชาการสู่สังคม

 เรือ่ง “การศกึษาเอกลกัษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพือ่ออกแบบพัฒนาผลติภัณฑ์สนิค้าประเภทของทีร่ะลึกหมูบ้่านเบญจรงค์ ต�าบล

ดอนไก่ดี อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” โดย อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง  อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ 

และ อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

บทความดีเด่นประเภทการน�าเสนอด้วยโปสเตอร์ระดับนานาชาติ 

สาขา Humanities, Social Sciences and Education

 เรื่อง “Development of Tangible Media calculations in number for Mathematics Learning in Grade I”                          

โดย อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
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โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำ้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทั้งสิ้นรวม 169 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.40 

 ระยะที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดท�าการเปิดเผยราคากลางและการค�านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือ

เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์  ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากร  

 ระยะที่ 2 การจัดท�าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลางงานวิจัย ให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 1502 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยได้

รับเกียรติจาก คุณสาทิพย์ เส็งลา คุณรัชนี ก�าเนิดมณี และ คุณปนัดดา เขียวอินทร์ กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร มาให้

ค�าแนะน�าแก่นกัวจิยัในการจดัหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย และราคากลางงานวจิยั ส�าหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มโีครงการวจัิย ท้ัง

สิ้น จ�านวน 188 โครงการ
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

 กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานด้าน

ทรัพย์ทางปัญญา การบริหารงานวิจัย การบริหารวารสารวิชาการและวิจัย และศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 50 คน               

ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.60 

ศึกษาดูงานการด�าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา 

ณ ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัยและการบริหารวารสารวิชาการและวิจัย

ณ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำ้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศึกษาดูงานการด�าเนินงานวารสารบริหารการปกครอง

ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมประจ�าท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน, วัดป่าภูก้อน และ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป (spss) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 125 คน ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.60 

 รุน่ที ่1 อบรมระหว่างวนัที ่26-27 มกราคม 2560 ณ ศนูย์การเรยีนรูด้้วยตนเองพระนครเหนอื ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร           
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โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำ้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 104 คน 

ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.60

 รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค 

โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร        
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

โครงการส่งเสรมิสิง่ประดิำษฐ์และนวตักรรมเพือ่ำคนรุน่ใหม่
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริม

การท�าปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ แผนงานพิเศษ โครงการวิจัย โครงงานพิเศษ แผนงานเฉพาะบุคคลแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งด�าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน 

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา และเผยแพร่ในระดับชาติ โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จ�านวน 124 โครงการ งบประมาณ 1,125,500 บาท และ

ทุกโครงการสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ คิดเป็นร้อยละ 100          
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 กองทุนเพื่อการวิจัย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท�าวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 ผลการด�าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการส่งเสรมิและสนบัสนนุการตพีมิพ์และเผยแพร่ผลงานวจิยั 94 เรือ่ง ด�าเนนิ

การสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์บทความ 110 เรื่อง

สรุปผลการด�าเนินงานตามเป้าหมาย 

ประเภทบทความ แหล่งตีพิมพ์บทความ

รายการ วิจัย 

(บทความ)

วิชาการ 

(บทความ)

วารสารระดับ

ชาติ

วารสารระดับ

นานาชาติ

ที่ตีพิมพ์ใน

ประเทศ

วารสารระดับ

นานาชาติ

จ�านวนเงิน

(บาท)

เงินรางวัลสนับสนุน

การตีพิมพ์บทความ

105 5 33 - 77 2,670,000

รวมท้ั้งสิ้น 2,670,000

กอำงทนุเพือ่ำการวจิยั

ภาพการประชุมกองทุนเพื่อการวิจัย เพื่อจัดท�าผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



59

 1. งานนโยบายและแผน ประสานงานและด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เพื่อก�าหนดทิศทางและแผนงานของมหาวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ. 2557 - 2561 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย 7 สาขา คือ 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรม สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และสื่อสารมวลชน สาขาการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 2. งานงบประมาณวิจัย จัดสรรงบประมาณวิจัย งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และกระตุ้นให้มีการแสวงหาทุนจากภายนอก รวม 210 โครงการ งบประมาณ  67,120,100 บาท แบ่งเป็น กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน จ�านวน 35 โครงการ งบประมาณ 4,675,00 บาท กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย

ประยุกต์ จ�านวน 95 โครงการ งบประมาณ 27,025,400 บาท กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา จ�านวน 

80 โครงการ งบประมาณ  35,419,700 บาท

ภาพที่ 1 กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน จ�านวน 35 โครงการ

ภาพที่ 2 กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน งบประมาณ 4,675,00 บาท

งานประสานงานวจิยั

จ�แนกตามจ�นวนโครงการ

จ�แนกตามงบประมาณที่ไดำ้รับจัดำสรร

งบประมาณรายจ่าย 
10 โครงการ  
ร้อยละ 28.58

งบประมาณรายจ่าย 
3,730,000 บาท 
ร้อยละ 79.80

งบประมาณเงินรายได ้
945,000บาท
ร้อยละ 20.20

งบประมาณเงินรายได ้
25 โครงการ 
ร้อยละ 71.42 งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายได้

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายได้

ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ
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งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายได้

งบประมาณภายนอก

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายได้

งบประมาณภายนอก

ภาพที่ 3 กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์ จ�านวน 95 โครงการ

ภาพที่ 4 กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์ งบประมาณ 27,025,400 บาท

จ�แนกตามจ�นวนโครงการ

จ�แนกตามงบประมาณที่ไดำ้รับจัดำสรร

งบประมาณภายนอก 
4 โครงการ 
ร้อยละ 4.21

งบประมาณเงินรายได ้
42 โครงการ 
ร้อยละ 44.21

งบประมาณภายนอก 
5,300,000 บาท 
ร้อยละ 19.61

งบประมาณเงินรายได ้
1,557,000 บาท  

ร้อยละ 5.76

งบประมาณรายจ่าย 
20,168,400 
ร้อยละ 74.63

งบประมาณรายจ่าย 
49 โครงการ 
ร้อยละ 51.58
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายได้

งบประมาณภายนอก

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายได้

งบประมาณภายนอก

ภาพที่ 5 กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา จ�านวน 80 โครงการ

ภาพที่ 6 กิจกรรม : การวิจัยเพื่อสร้างค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา งบประมาณ  35,419,700 บาท

จ�แนกตามจ�นวนโครงการ

จ�แนกตามงบประมาณที่ไดำ้รับจัดำสรร

งบประมาณภายนอก 
4 โครงการ 
ร้อยละ 5.00

งบประมาณเงินรายได ้
16 โครงการ 
ร้อยละ 21.62

งบประมาณภายนอก 
9,052,200 บาท 
ร้อยละ 25.56

งบประมาณเงินรายได ้
711,000 บาท 
ร้อยละ 2.43

งบประมาณรายจ่าย 
25,506,500 บาท  

ร้อยละ 72.01

งบประมาณรายจ่าย 
58 โครงการ
ร้อยละ 73.38



62

ภาพที่ 7 ร้อยละของงบประมาณวิจัยงบรายจ่าย ต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

ภาพที่ 8  ร้อยละของงบประมาณวิจัยงบเงินรายได้ ต่องบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด

งบประมาณวิจัย 
49,404,900 บาท 

ร้อยละ 5.14

งบประมาณวิจัย
3,363,000 บาท

ร้อยละ 0.99

งบประมาณทั้งหมด
341,117,950 บาท

ร้อยละ 99.01

งบประมาณทั้งหมด 
961,808,700 บาท 

ร้อยละ 94.86

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณเงินรายไดำ้

งบประมาณทั้งหมด

งบประมาณวิจัย

งบประมาณทั้งหมด

งบประมาณวิจัย
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

กจิกรรมเชดิำชเูกยีรตนิกัวจิยัและหน่วยงานบรหิารงานวจิยัดีำเด่ำน 
ประจ�ปี 2559

 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจของบุคลากรที่ท�างานวิจัยและ

หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะน�าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้รับการคัดเลือกได้

รับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในงานวันคล้าย

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย                     

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้   

รางวัล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

นักวิจัยดีเด่นด้านการน�าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์

อาจารย์สุนันท์ มนต์แก้ว -

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่ำสร้าง สะสมอำงค์ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ

การด�าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

1. จ�านวนผลงาน 2 เรื่อง 2 เรื่อง

2. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ จ�านวน

รายจ่าย

(บาท)

รายได้

(บาท)

ภายนอก

(บาท)

ที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท)

ผลงานวิจัย

(เรื่อง)

1 โครงการวิจัยการประเมินความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- 40,000.00 - 40,000.00 1

2 โครงการวิจัยสถาบัน - 1,000,000.00 - 780,000.00 1
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ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ

โครงการวจิยัการประเมนิความต้อำงการจ�เป็นในการพฒันาศกัยภาพด้ำานการวจิยั
ขอำงบคุลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) จัดเรียงล�าดับความส�าคัญความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ

บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3) หาแนวทางปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ตรงตามความต้องการ วิธีการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี                    

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ ประจ�าปีการศึกษา 2559 โดยใช้

วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Simple Random Sampling)  ผลการศึกษา พบว่า

 1. สภาพท่ีเป็นจริงของการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63                            

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ 1) ด้านบริหารจัดการ 2) การให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 3) สิ่งอ�านวยการความสะดวกในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน

วิจัยตามล�าดับ

 2. สภาพที่ควรจะเป็นของการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78                     

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่สูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ 1) การให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

ศกัยภาพด้านการวจิยั 2) ด้านการบรหิารจดัการ 3) สิง่อ�านวยการความสะดวกในการสนบัสนนุส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพด้านการท�างาน

วิจัยตามล�าดับ

 3. ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ โดยรวมทุกด้าน                 

กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ�าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.04 – 0.22 โดยด้านที่มีความต้องการสูงสุด คือ               

การพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรม/สัมมนา
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โครงการวจิยัสถาบนั

 โครงการวิจัยสถาบัน เป็นโครงการที่สนับสนุนการวิจัยสถาบันแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน

โจทย์วจิยัทีผู่บ้รหิารก�าหนดตามพนัธกจิของมหาวทิยาลัย ได้แก่ การบรหิาร การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการแก่สงัคม และ

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มีเป้าหมายในการใช้ผลการวิจัยสถาบัน เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาองค์กร  โดย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีขอบเขตในการด�าเนินโครงการวิจัยสถาบัน หัวข้อ มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) และ 

อุตสาหกรรม 4.0  จ�านวน 14 โครงการ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 โครงการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 โครงการ 

คณะบรหิารธรุกจิ 2 โครงการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 โครงการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 โครงการ คณะศลิปศาสตร์ 2 โครงการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ และ กองนโยบายและแผน 1 โครงการ รวม

งบประมาณทั้งสิ้น 780,000 บาท 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินงาน 1) ได้เครื่องมือปรับปรุงและพัฒนางานในหน่วยงาน  2) ท�าให้บุคลากรให้ความส�าคัญใน

การท�าวิจัยมากขึ้น

ภาพการจัดการด�าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กจิกรรม
สถาบนัวิจัยและพฒันา
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สวพ. เข้าร่วมประชมุเพือ่ำหารอืำวางแผนการจดัำประชมุวชิาการ มทร. ครัง้ที ่9 
และการประชมุวชิาการนานาชาต ิมทร. ครัง้ที ่8 

สถาบันวิจยัและพฒันา 
ร่วมพธิน้ีอำมถวายพวงมาลาเนือ่ำงในวนัปิยมหาราช

 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรกลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง

ประชุม 1 ชั้น 2 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา ในการนี้ ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมอนุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระราชวังดุสิต
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สวพ. จดัำประชมุเพือ่ำคดัำเลอืำกเชดิำชเูกยีรตผิูเ้ป็นนกับรกิารวชิาการดีำเด่ำน 
ประจ�ปี 2559

สวพ. เข้าร่วมการประชมุเพือ่ำสร้างเครอืำข่ายการพฒันาคณุภาพ
วารสารวชิาการไทย ครัง้ที ่11

กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ในฐานะประธานอนุกรรมการเป็นประธานในการ

ประชมุเพือ่คัดเลอืกเชิดชเูกยีรตผิูเ้ป็นนกับรกิารวชิาการดเีด่น ประจ�าปี 2559 โดยมผีูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา เป็นอนกุรรมการ

และเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้อ�านวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้แทนผู้อ�านวยการกองคลัง รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อ�านวยการ

สถาบนัวิจยัและพฒันา เข้าร่วมการประชุมวชิาการเครอืข่ายการพฒันาคุณภาพวารสารวชิาการไทย ครัง้ที ่11  จัดโดยศนูย์ดชันกีารอ้างอิง

วารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
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สวพ. จดัำประชมุคณะกรรมการบรกิารสงัคม 

สวพ. จดัำประชมุรบัฟังค�ชีแ้จงโครงการการคดัำสรรผลติภัณฑ์กรงุเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) 

 สถาบันวจิยัและพัฒนา จดัการประชมุคณะกรรมการบรกิารสังคม โดยอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็น

ประธาน และมรีองอธกิารบดีฝ่ายบรกิารวชิาการ รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะกรรมการบรกิารสังคมของ 9 คณะ พร้อมคณะ

กรรมการบริการสังคมของสถาบนัวจิยัและพฒันา มวีาระการประชุมทีส่�าคัญ 2 วาระคือ (1) แต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรกิารสังคม และ                

(2) แผนปฏบิติัราชการบรกิารสงัคม เมือ่วันที ่22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชมุเทเวศร์ ช้ัน 2 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมรับฟังค�าช้ีแจงโครงการการคัดสรรผลิตภัณฑ์

กรงุเทพมหานคร (Bangkok Brand) จากนายทววีฒัน์ อารีย์พงศา ทีป่รกึษาโครงการ โดยมรีองอธกิารบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์             

ผู้แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ

พฒันา รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา หวัหน้าส�านกังานผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา และบคุลากรสถาบนัวจิยัและพฒันา 

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 5 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
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สวพ. ลงพืน้ทีส่�รวจความต้อำงการในการขอำรบัการบรกิารวชิาการ 
ณ จงัหวดัำเพชรบรุี

คลนิกิเทคโนโลย ีมทร.พระนคร เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ำง การขบัเคลือ่ำนงานด้ำาน วทน. 
สูก่ารพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัำ ชมุชนและท้อำงถิน่ ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.พระนคร พร้อมด้วยรองผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา และบคุลากรกลุ่มบรกิาร

วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ส�ารวจความต้องการในการขอรับการบริการวิชาการ ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

หลักของการให้บริการวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเดินทางเข้าพบหน่วยงานท้องถ่ิน จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ อบต.

หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางกลัดเหนือ และ อบต.ยางกลัดใต้ รวมทั้งเข้าส�ารวจความต้องการของกลุ่มชุมชน จ�านวน 9 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ วิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน กลุ่มหัตถกรรมจักรสานไม้ไผ่

เขาบันได กลุ่มปุ๋ยหมักปั้นเม็ดเพื่อจ�าหน่าย กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มน�้าพริกแกง และกลุ่มนวด                  

แผนไทยพุน�้าร้อน เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2560

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. 

สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหน้าที่และบทบาท แนวทาง

การด�าเนินงาน การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน และแนวทางในการจัดท�าแผนงานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดท�าโครงการ 

Flagship ด้าน วทน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ณ อาคาร 101 ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชมุความร่วมมอืำทางวชิาการ และการจดัำท�วารสารราชมงคล
วชิาการเพือ่ำสงัคม กลุม่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แห่ง                      

สวพ. ประชมุกอำงบรรณาธกิารวารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีครัง้ที ่1 ประจ�ปี 2560 

 ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิง่ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา พร้อมด้วย ดร.ประกอบ  ชาตภิกุต์ รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและ

พัฒนาฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการจัดท�าวารสารราชมงคลวิชาการเพื่อสังคม โดยมี รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส                  

รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ มทร.ศรวิีชยั เป็นประธานในการประชมุ มวีาระการประชมุทีส่�าคญัคือ (1) การเตรยีมความพร้อม

การจัดท�าวารสารรับใช้สงัคมของกลุม่ มทร. ทัง้ 9 แห่ง (2) ความก้าวหน้าของการจดัการประชมุวชิาการ 9 มทร. (3) หารอืความร่วมมอืทาง

วชิาการและงานวจิยัระหว่าง 9 มทร. กบัแหล่งทนุภายนอก (4) หารอืกจิกรรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรของสถาบนัวจิยัพฒันาทัง้ 9 แห่ง                  

(5) หารือการพัฒนาความร่วมมอืเพือ่ยกระดบัการประชุมวชิาการของ 9 มทร. ระหว่างวนัที ่13 – 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมธรรม

รนิทร์ธนา จงัหวดัตรัง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมงานกองบรรณาธิการบริหาร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  เมื่อวันศุกร์

ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และมีวาระการประชุมที่ส�าคัญคือ พิจารณารูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ ของวารสารวิชาการและวิจัย 

มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงที่น�ามาใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ยังเป็นการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการไทย เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ในอนาคตต่อไป
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สวพ. ประชมุเตรยีมความพร้อำมโครงการบรกิารสญัจรสูช่มุชน

สวพ. จดัำประชมุคณะกรรมการพฒันางานบรกิารวชิาการ 
ครัง้ที ่1/2560

กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สถาบนัวจิยัและพฒันา จัดประชมุเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการสญัจร สูช่มุชน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 โดยมีผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                  

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ คณะบรหิารธรุกจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ และคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน เข้าร่วมประชมุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการบรกิารวชิาการ

สญัจรสูชุ่มชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปในทิศทางเดยีวกนัและเกิดประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและการจดัท�าข้อเสนอโครงการ 

ณ ห้องประชมุรพพีฒัน์ ชัน้ 3 อาคารส�านกังานอธกิารบด ีมทร.พระนคร เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา  สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                        

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ โดยมี ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 

อาคารส�านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อหาแนวทางในการด�าเนินงานบริการวิชาการ ซึ่งจะท�าให้งาน

บริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สวพ. ประชมุคณะกรรมการโครงการวจิยัด้ำานเซลล์เชือ้ำเพลงิ 
(Fuel Cell) ครัง้ที ่1/2560                    

สวพ. เข้าร่วมประชมุ Scopus University Consortium  

 ดร.พลาคม ชยักติตศิลิป์ ทีป่รกึษาด้านวจิยัและบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นประธานใน                 

การประชมุคณะกรรมการโครงการวจัิยด้านเซลล์เช้ือเพลงิ (Fuel Cell) ครัง้ที ่ 1/2560 โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจาย์รมัภา สวุรรณพฤกษ์                     

รองอธกิารบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ ดร.ประกอบ  ชาตภุิกต์ รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา ผูร่้วมวิจยัจากทางบรษิทั อาจารย์ผูร่้วม

วจิยัจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและบคุลากรกลุม่บริการวชิาการ เข้าร่วมประชมุ เพือ่พจิารณาทศิทางและแนวทางโครงการวจิยั 

บทบาทหน้าทีร่่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลยัและบรษิทัเอกชน ณ ห้องประชมุบวัม่วง 1 ชัน้ 4 อาคารส�านกังานอธกิารบด ี มทร.พระนคร                   

เมือ่วันที ่27 เมษายน 2560

 ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผู้ดูแลงาน

วารสารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุม Tentative Agenda for Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project 

ของศนูย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI) ร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ด�าเนนิการจดัตัง้ University Consortium 

เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ และมีเป้าหมายที่จะน�าวารสารไทย จ�านวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 

และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยไทยมีโอกาส

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus เพื่อการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของประเทศต่อไปในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 

2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
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สวพ. ร่วมประชมุหารอืำโครงการวจิยัด้ำานเซลล์เชือ้ำเพลงิ (Fuel Cell)  

คลนิกิเทคโนโลย ีมทร.พระนคร เข้าร่วมประชมุเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ำง การจดัำท�แผนปฏบิตักิาร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมสูภ่มูภิาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ดร.พลาคม ชัยกิตติศิลป์ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ, ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รักษาราชการแทน              

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, คุณชาติชาย โรจนาวิไลวุฒิ ตัวแทนภาคเอกชน, นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และบุคลากร สวพ. ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4 ส�านักอธิการบดี เวลา 10.30-12.00 น.                           

โดยมีวาระการประชุมที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดกลุ่มนักวิจัย และสรุปผู้รับผิดชอบการวิจัยแต่ละด้าน 

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 : ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสร้างกรอบแนวทาง

การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาคของภาคกลาง และภาคตะวันออก และเพื่อให้

สามารถพจิารณาการจดัท�าข้อเสนอโครงการด้าน วทน. ส�าหรบัเสนอขอรบังบประมาณทีม่คีวามสอดคล้องกบัห่วงโซ่คณุค่าของกระทรวง

วิทยาศาสตร์ฯ ที่ก�าหนด พร้อมทั้งร่วมจัดแสดงผลงานความเชี่ยวชาญของคลินิกเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 

โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560
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สวพ. มทร.พระนคร จดัำประชมุชีแ้จงทนุวจิยั และกรอำบการท�วจิยัขอำง
ส�นกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.)                    

สวพ. เข้าร่วมประชมุโครงการประเมนิคณุภาพผลงานวจิยัเชงิวชิาการด้ำานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีอำงสถาบนัอำดุำมศกึษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560

 อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชมุช้ีแจงทนุวิจยัและกรอบการท�าวิจยัของส�านกังาน

พฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) ครัง้ที ่1/2560 โดยได้รับเกยีรติจาก คณุกุลวรา โชตพินัธุโ์สภณ รองผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาการวจิยั

การเกษตรและทีมงาน ชีแ้จงทนุวิจยัและกรอบการท�าวิจยัที ่สวก. ดูแลและรบัผดิชอบ โดยมรีองอธกิารบด ีทีป่รกึษามหาวทิยาลยัด้านวจิยั

และบรกิารวชิาการ ผูช่้วยอธกิารบด ี รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา คณบดแีละรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั                  

ทัง้ 9 คณะ และบคุลากรสถาบันวจิยัและพัฒนาเข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุรพีพฒัน์ ชัน้ 3 อาคารส�านกังานอธิการบด ีมทร.พระนคร               

ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ผลจากการประชมุ ส่งผลให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุมคีวามเข้าใจในกรอบการวจิยัท่ี สวก. ดแูล น�าพาไปสูข้่อเสนอ

โครงการวิจัยที่เข้าประเด็น output และ outcome จะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และน่ีคือบทบาทของ สวพ. มทร.พระนคร                               

ทีจ่ะประสานงานให้ระหว่างแหล่งเงินทนุภายนอก และนกัวิจยัภายในมหาวทิยาลัย

 อาจารย์พรกนก ศรีงาม รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มวิจัยเข้าร่วม

ประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย                               

ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานครเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพ

งานวจิยัทีแ่สดงระดบัความเข้มแขง็และพฒันาการของการวจิยัเชงิวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ ทัง้นี ้เพือ่ให้ทราบ

ปริมาณงานและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน                  

การวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย ของ สกว. ในอนาคต
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สวพ. เข้าร่วมประชมุ “Scopus/Mendeley Training for Librarian”

สวพ. ประชมุกอำงบรรณาธกิารวารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร 
สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ที ่1 ประจ�ปี 2560

กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 อาจารย์พรกนก ศรีงาม รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผู้ดูแลงาน

วารสารวชิาการและวจิยั เข้าร่วมประชมุ “การประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง “Scopus/Mendeley Training for Librarian” เมือ่วนัองัคาร                      

4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรท่านแรก Derrick Duncombe                            

จาก Elsevier น�าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Scopus ทั้งด้านเทคนิคการค้น การวิเคราะห์ผลจากการค้น การท�า alerts 

การ report ข้อมูล APIs และ metrics ต่างๆ และวิทยากรท่านที่สอง Qingyong Woon ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Mendeley ทั้งให้

ประเด็น Reference Manager และ Social Collaboration Tool

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมงานกองบรรณาธิการ ภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 และมีวาระการ

ประชุมที่ส�าคัญคือ พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมส่งบทความ เพื่อ

ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในอนาคต
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สวพ. จดัำประชมุหารอืำแนวทางการดำ�เนนิงานวจิยั 
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                   

สวพ. เข้าร่วมประชมุแนวทางการจดัำสรรงบประมาณบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม 
ประจ�ปีงบประมาณ 2562

 ผูช่้วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรยีงไกร รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั เป็นประธานในการประชมุหารอืแนวทางการด�าเนนิ

งานวจัิย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและกายภาพ ผูอ้�านวยการกองนโยบายและแผน ผูอ้�านวย

การกองคลงั และผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบภายใน และตวัแทนจากหน่วยงาน 9 คณะ เม่ือวันศุกร์ที ่11 สงิหาคม 2560 ณ ห้องประชมุ

กรมหลวง ชัน้ 6 คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม โดยมวีาระการประชุมท่ีส�าคัญคือ การจดัท�าสัญญารบัทนุอดุหนนุวจิยั การจดัท�าราคากลางงาน

วจิยั การเบกิจ่ายงบประมาณวจิยั การตดิตามและประเมนิผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวจิยั เพือ่หารอืแนวทางการพฒันางานวจิยัให้

มคีณุภาพ สร้างความเข้าใจในการปฏบิตังิานให้รวดเรว็ และเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั

 ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุม 

เร่ือง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวจิยัและนวตักรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏริปูการวิจยัและนวัตกรรม 

ในวนัจนัทร์ที ่21 สงิหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรมู ช้ัน 4 โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ การบรรยายเร่ืองยทุธศาสตร์

การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ                       

ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ การอภิปรายเรื่อง                     

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดท�าแผนงานบูรณาการการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดย 1) นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์    

ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ 2) นายวิโรจน์ นรารักษ์ จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.สิริพร     

พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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สวพ. เข้าร่วมประชมุ Scopus University Consortium  

คลนิกิเทคโนโลย ีมทร.พระนคร เข้าร่วมประชมุการพฒันาและยกระดัำบผลติภณัฑ์ OTOP 
ด้ำวยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ประจ�ปี พ.ศ. 2561

กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ดร.ประกอบ ชาตภิกุต์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา และ นางสาวเจนจริา บ.ป.สงูเนนิ หวัหน้ากลุม่วจิยั ผูด้แูลงานวารสาร

วิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” เพื่อสร้างความรู้ และ

ความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้ แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เคยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo แล้ว เพื่อน�า

ระบบ metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) มาใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI และ ThaiJo รวมทั้งพัฒนาระบบ                 

ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)                    

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 ห้อง 2038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�าหรับที่ปรึกษาเครือข่าย ส�านักงานปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชี้แจงข้อก�าหนดและขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

แนวทางการประเมนิผลลพัธ์ทางเศรษฐกจิของโครงการพฒันาและยกระดบัโอทอปด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามแนวทาง

คปูองวทิย์เพือ่โอทอป โดย ดร.กาญจนา ลอืพงษ์ อาจารย์ประจ�าคณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ (ศูนย์คลินกิเทคโนโลยชีมุพร

เขตรอุดมศักดิ์) เป็นผู้แทนคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง การพัฒนาและยกระดับ

ผลติภณัฑ์โอทอปด้วย วทน. ปี 2559 – 2560: ความส�าเรจ็ อปุสรรค และข้อเสนอแนะ ณ ห้องกิง่ทอง ชัน้ 2 โรงแรมเอเชยี กรงุเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
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คลนิกิเทคโนโลย ีมทร.พระนคร เข้าร่วมประชมุการดำ�เนนิงานแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ในพืน้ทีจ่งัหวดัำ ขอำงหน่วยงานในสงักดัำกระทรวงวทิย์ฯ                 

สวพ. เข้าร่วมงานตลาดำนดัำเปิดำโลกผลงานวจิยั 
และนวตักรรมครัง้ที ่2

 คลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง การด�าเนนิงานแผนงาน/โครงการ/

กจิกรรมในพืน้ทีจ่งัหวัด (Area Based) ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

รบัฟังการชีแ้จงการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมลู Geographical Area – based Mapping เพือ่การพฒันาจงัหวดัด้วยวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม และอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมลู Geographical Area – based Mapping ณ โรงแรมเอวานา บางนา เมือ่

วนัที ่22 กนัยายน 2560

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 อาจารย์พรกนก  ศรีงาม รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย และนวัตกรรมครั้งที่ 2 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัย ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เขตบางรัก กรุงเทพฯ ระหว่างวัน

ที่ 23-24 กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งให้เกิดการขยายผลและน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลงาน

วิจัยของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยรวมของประเทศ และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการน�าผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์และเชิงชุมชน สังคม 

 นอกจากนั้นยังมีจุดไฮไลต์อยู่ที่มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนในจัดท�า “กระเป๋าปลาค้าบ” ด้วยตนเอง  ซึ่งผ้าที่ออกแบบ

และน�ามาใช้เป็นต้นแบบนั้นได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นจากเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊กการ์ด (JACQUARD ) โดย

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือและทีมงาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร 

น�ามาร่วมแสดง  

กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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