บทสัมภาษณรายการรอบรั้วราชมงคล
เรื่อง “คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM. 89.5 NHz.
ผูรวมรายการ ผูชวยศาสตราจารย จุฑา พีรพัชระ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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คลินิกเทคโนโลยีคืออะไร และมีความเปนมาอยางไร
โครงสรางการบริหารของคลินิกเทคโนโลยี
ภารกิจของคลินิกเทคโนโลยี
การใหการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการคลินิกเทคโนโลยี เชน ดานบุคลากร
สถานที่ อุปกรณ อื่นๆ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ตั้งแตเริ่มสมัครเขาเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย)
งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนในป 2550 และการดําเนินงานในปจจุบัน
แผนงานพัฒนาคลินิกเทคโนโลยีในอนาคต
วิธีการติดตอกับคลินิกเทคโนโลยี

1. คลินิกเทคโนโลยีคืออะไร และมีความเปนมาอยางไร
คลินิกเทคโนโลยีเปนหนวยงานดําเนินการดานการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
ตลอดจนการบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร เริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต ป 2547
ในรู ป แบบของคลิ นิ ก เทคโนโลยี เ ครื อ ข า ยในคลิ นิ ก เทคโนโลยี ข องสํ า นั ก ส ง เสริ ม และถ า ยทอด
เทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันมีอยู 5 เครือขายตามพื้นที่ คือ ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีชุมชนพรเขตรอุดมศักดิ์ ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการ
พระนคร ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ และศูนยคลินกิ เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. โครงสรางการบริหารของคลินิกเทคโนโลยี
การบริห ารงานมีทานอธิการบดี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส เป นผูอํานวยการคลินิก
เทคโนโลยีของ มทร.พระนคร ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย และผศ.บุญนํา
ชัยธีระพันธุกุล รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไปเปนรองผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี ตอจากนั้นก็จะ
เปนดิฉัน ผศ.จุฑา พีรพัชระ ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี ตอดวยผูจัดการศูนย 5 ศูนย ไดแก
ผศ.ภูวพัสส เอกตาแสง คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปนผูจัดการศูนยคลินิก
เทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผศ.บุษรา สรอยระยา คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปน
ผูจัดการศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ผศ.วัชระ โพธิสรณ คณบดีคณะศิลปะศาสตร เปนผูจัดการศูนย
คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร ผศ.วัลลภ ภูผา เปนผูจัดการศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ
ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูจัดการศูนยคลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ภารกิจของคลินิกเทคโนโลยี
1. ทํางานวิจัยดานการสรางองคความรู และการถายทอดเทคโนโลยี
2. ใหคําปรึกษา และบริการขอมูลดานคหกรรมศาสตร การบริหารจัดการธุรกิ จ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน อุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ออกแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
3. การถ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากผลงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรมสู ชุ ม ชน
และผูประกอบการ
4. ให ก ารอบรมวิ ช าชี พ แก บุ ค คลทั่ ว ไป บุ ค ลากรของภาครั ฐ และเอกชน
และผูตองการประกอบวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
5. ใหบริการตรวจสอบผลิตภัณฑชุมชน ตามมาตรฐาน มผช.
6. ใหบริการซอมบํารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกระดับ

4. การใหการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
1. การสนับสนุนดานบุคลากร
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานคลินิกเทคโนโลยีรับหนาที่การ
บริหารจัดการและปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากภารกิจเดิม คือ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี
ประจําศูนยคลินิกเทคโนโลยี หัวหนางานวิจัยและบริการสังคม อาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ที่อยูภายใตรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย โดยใหถือวางานคลินิกเทคโนโลยีเปนภารกิจการบริการ
วิชาการแกสังคมที่ตองปฏิบัติ
2. การสนับสนุนดานสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหใชสถานที่บางสวนเปนสํานักงานคลินิกเทคโนโลยี รวมทั้ง
เครื่องมือ อุปกรณตางๆ อาทิ คอมพิวเตอร พรินเตอร การพัฒนาเว็บไซต และอีเมล โดยขอมูลคลินิก
เทคโนโลยีจะสืบคนไดจากเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา www.clinictech.rmutp.ac.th
3. การสนับสนุนดานอื่นๆ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได จั ด ทํ า เอกสารรวบรวมผลงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
มทร.พระนคร จํานวน 1,000 เลม โดยบรรจุผลงานคลินิกเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใน
ป 2548-2549 และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาร 2550 สงเผยแพรยังหนวยงาน
ภายใน 12 หนวยงาน หนวยงานภายนอก 143 หนวยงาน และผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
(CEO) 10 ทาน
5. ผลการดําเนินงานที่ผาน
ป 2548
ดํ า เนิ น ตามแผนงานให คํ า ปรึ ก ษาและบริ ก ารข อ มู ล และแผนงานการถ า ยทอด
เทคโนโลยี จํานวน 9 โครงการ มีผูรับบริการ 4,171 คน งบประมาณ 3,278,100 บาท
มีผลงานเชิงประจักษและเปนผลงานที่สงผลกระทบตอผูรับประโยชนในเชิงสังคม
และเศรษฐกิจคือ โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสูสังคม ซึ่งใหการอบรม
แกผูตองโทษในทัณฑสถาน สามารถทําใหผูตองโทษเตรียมสรางอาชีพ เปนการ
วางแผนชีวิตกอนพนโทษจากเรือนจํา และสามารถสรางอาชีพใหมไดโดยไมตกเปน
ภาระแกสังคม
ป 2549
ดํา เนิ น การตามแผนงานใหคําปรึก ษาและบริการข อมูลและแผนงานการถ า ยทอด
เทคโนโลยีจํานวน 5 โครงการ ผูนับบริการ 1,917 คน งบประมาณ 1,362,500 บาท
ผลงานที่สงผลกระทบในเชิงสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน คือ การอบรมการ
ทําเปเปอรมาเชตัวละครพระอภัยมณีแกชุมชน ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง ผูรับการ
ถายทอดไดปนเปเปอรมาเชขนาดใหญแสดงบริเวณอนุสาวรียสุนทรภู ในวันสุนทรภู
คือ 26 มิถุนายน 2549 นับเปนการรวมกลุมเพื่อเตรียมสรางอาชีพอีกหนทางหนึ่ง

6. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
ในป 2550 คลินิกเทคโนโลยีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 8 โครงการ
ผูรับบริการ 1,410 คน งบประมาณ 2,353,600 บาท โดยสวนใหญเปนโครงการตอเนื่องของป 2549
อาทิ โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสูสังคม และโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตอยอดอาชีพการทําผาและปานศรนารายณมัดยอมของชุมชนสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
7. แผนการพัฒนาคลินิกเทคโนโลยีในอนาคต
มทร.พระนคร มีนโยบายที่จะเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขายเพิ่มขึ้นหรือนโยบายการ
ให ทุ ก คณะ (9 คณะ) มีส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การคลินิ ก เทคโนโลยี แ ละแผนการสร า งผู พัฒ นา
ขอเสนอโครงการใหมๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน รวมทั้งการดําเนินการตอง
สะทอนใหเห็นถึงผลของการใชประโยชนในการประกอบอาชีพที่ชัดเจน
8. ชุมชน ประชาชน ผูประกอบการ สามารถติดตอคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพฯ โทรศั พ ท 0-2282-9009-15 ต อ 6093,6094
โทรสาร 0-2628-5210
เว็บไซต
www.clinictech.rmutp.ac.th หรือติดตอศูนยคลินิกเทคโนโลยีไดตามพื้นที่ที่ตั้งอยู
คือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร โดยสามารถสื บ ค น ข อ มู ล ที่ อ ยู ห มายเลขโทรศั พ ท ไ ด จ ากเว็ บ ไซต
www.ird.rmutp.ac.th คะ

