
บทสัมภาษณรายการรอบรั้วราชมงคล 
เร่ือง  “คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 

ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  FM. 89.5  NHz. 
ผูรวมรายการ  ผูชวยศาสตราจารย  จุฑา  พีรพัชระ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
............................................................................................................................................................. 

 
1.  คลินิกเทคโนโลยีคืออะไร  และมีความเปนมาอยางไร 
2.  โครงสรางการบริหารของคลินิกเทคโนโลยี 
3.  ภารกิจของคลินิกเทคโนโลยี 
4.  การใหการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการคลินิกเทคโนโลยี  เชน ดานบคุลากร     
     สถานที่  อุปกรณ  อ่ืนๆ 
5.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา  (ตั้งแตเร่ิมสมัครเขาเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย) 
6.  งบประมาณที่ไดรับสนบัสนุนในป  2550  และการดําเนินงานในปจจุบัน 
7.  แผนงานพฒันาคลินิกเทคโนโลยีในอนาคต 
8.  วิธีการติดตอกับคลินิกเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.  คลินิกเทคโนโลยีคืออะไร  และมีความเปนมาอยางไร 
  คลินิกเทคโนโลยีเปนหนวยงานดําเนินการดานการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
ตลอดจนการบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เร่ิมดําเนินการตั้งแตป  2547             
ในรูปแบบของคลินิกเทคโนโลยีเครือขายในคลินิกเทคโนโลยีของสํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปจจุบันมีอยู  5  เครือขายตามพื้นที่  คือ  ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีชุมชนพรเขตรอุดมศักดิ์  ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช  ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการ
พระนคร  ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ  และศูนยคลินกิเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  2.  โครงสรางการบริหารของคลินิกเทคโนโลยี 
  การบริหารงานมีทานอธิการบดี  รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส  เปนผูอํานวยการคลินิก
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  การบริหารจัดการธุรกิจ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ส่ือสารมวลชน  อุตสาหกรรม  ส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  ออกแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ   
  3.  การถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย   ส่ิงประดิษฐ   นวัตกรรมสู ชุมชน            
และผูประกอบการ 
  4 .   ใหการอบรมวิชาชีพแกบุคคลทั่ วไป   บุคลากรของภาครัฐและเอกชน                  
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 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยและบริการวิชาการ      
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 ดําเนินตามแผนงานใหคําปรึกษาและบริการขอมูล  และแผนงานการถายทอด

เทคโนโลยี  จํานวน  9  โครงการ  มีผูรับบริการ  4,171  คน  งบประมาณ  3,278,100  บาท  
มีผลงานเชิงประจักษและเปนผลงานที่สงผลกระทบตอผูรับประโยชนในเชิงสังคม  
และเศรษฐกิจคือ  โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสูสังคม  ซ่ึงใหการอบรม
แกผูตองโทษในทัณฑสถาน   สามารถทําใหผูตองโทษเตรียมสรางอาชีพ  เปนการ
วางแผนชีวิตกอนพนโทษจากเรือนจํา  และสามารถสรางอาชีพใหมไดโดยไมตกเปน
ภาระแกสังคม 

ป  2549 ดําเนินการตามแผนงานใหคําปรึกษาและบริการขอมูลและแผนงานการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน  5  โครงการ  ผูนับบริการ  1,917 คน  งบประมาณ  1,362,500  บาท  
ผลงานที่สงผลกระทบในเชิงสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  คือ  การอบรมการ
ทําเปเปอรมาเชตัวละครพระอภัยมณีแกชุมชน  ต.กรํ่า  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
ใหทุกคณะ  (9  คณะ)  มีสวนรวมในการดําเนินการคลินิกเทคโนโลยีและแผนการสรางผูพัฒนา
ขอเสนอโครงการใหมๆ  ที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  รวมทั้งการดําเนินการตอง
สะทอนใหเห็นถึงผลของการใชประโยชนในการประกอบอาชีพที่ชัดเจน 
  8.  ชุมชน  ประชาชน  ผูประกอบการ  สามารถติดตอคลินิกเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เลขที่  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  โทรศัพท  0-2282-9009-15  ตอ  6093,6094 โทรสาร  0-2628-5210             
เว็บไซต  www.clinictech.rmutp.ac.th หรือติดตอศูนยคลินิกเทคโนโลยีไดตามพื้นที่ที่ตั้งอยู                
คือ     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบแฟชั่น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร   โดยสามารถสืบคนขอมูลที่อยูหมายเลขโทรศัพทไดจากเว็บไซต  
www.ird.rmutp.ac.th  คะ 
 
 
 


