
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                               ครั้งที่  1/2554 

                               วันพฤหัสบดีที่  6  มกราคม  2554 
     ณ หองประชุมอินทนิล 1 ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 

***************** 
 

ผูมาประชุม 
 

 1.  ผศ.จุฑา  พีรพัชระ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 2.  ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 
 4.  นางสาวสุพัตรา ศรนิีปกานนท  หัวหนางานบริหารทั่วไป 
 5.  นางสาวอรอุมา มุงเจียกกลาง  หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย 
 6.  นางสาวภุมภา มั่นวิชาชัย  เจาหนาที่วิจัย 
 7.  นางสาวชนิดา ประจักษจิตร  เจาหนาที่วิจัย 
 8.  นางสาวแสงแข สพันธุพงศ  เจาหนาที่วิจัย 

9.  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจาหนาที่วิจัย 
 10. นายปยวัฒน  เจริญทรัพย  เจาหนาที่วิจัย 

11. นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
13. นางกัญญาณัฐ พวงแสง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวประภาพร สําราญสุข  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 15. นางสาวหน่ึงฤทัย แกวกาญ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 16. นางสาวหญิง  มัทนัง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 17. นางสาววรัญญา แกวสากล  เจาหนาที่คลินิกเทคโนโลยี 
 

ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.ทรงสิร ิ  วิชิรานนท  ติดราชการ  

  

เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
 

 ประธานกลาวเปดการประชุม    และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

เร่ืองที่ประชุม ที่ประชุม/มต ิ
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1. โครงสรางการบริการจัดการของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา  
    ประธานกลาวถึงประวัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดิมคือ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล และตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ไดจัดต้ังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวย 9 
คณะ อยูในพื้นที่วิทยาเขตเดิม 5 วิทยาเขต คือ 
 

1) วิทยาเขตเทเวศร ประกอบดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

 
-  รับทราบ 
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 เรื่องที่ประชุม ท่ีประชุม/มติ 
2) วิทยาเขตโชติเวช ประกอบดวยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบ (เปนคณะจัดต้ังภายใน มทร.พระนคร) 
3) วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ประกอบดวยคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร 
4) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ประกอบดวยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
5) วิทยาเขตพระนครเหนือ ประกอบดวยคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและ 

           เทคโนโลยี 
โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย  สํานักงานผูอํานวยการ งานบริหารทั่วไป   

กลุมบริหารงานวิจัย และกลุมบริการเทคโนโลยี  โดยมีผูบริหารหนวยงานประกอบดวย   ผูอํานวยการ  
รองผูอํานวยการ 3 คน  และหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ และมีการแบงหนวยงานภายในดังน้ี 

1. งานบริหารทั่วไป 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานแผนและพัฒนา 
1.3 งานคลังและพัสดุ 
1.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5 งานประกันคุณภาพ 

2. กลุมบริหารงานวิจัย 
2.1 งานประสานงานวิจัย 
2.2 งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี 
2.3 งานพัฒนานักวิจัย 

3. กลุมบริการเทคโนโลยี 
3.1 งานบริการวิชาการ 
3.2 งานปฏิบัติการ 

          3.3  ศูนยคลินิกเทคโนโลยี 
          3.4  ศูนยบมเพาะธุรกิจ 
                 

2. แนะนําวิธีการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป มีนางสุจินดา  รังสิกรรพุม เปนหัวหนาสํานักงาน  

และผูชวยศาสตราจารยอุดมวิชช  พลเย่ียม รองผูอํานวยการ กํากับดูแล   
 

     งานบริหารทั่วไป  มีนางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท เปนหัวหนางาน 
 

งาน ผูรับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป 
1. งานบุคลากร 
2. งานคลังและพัสดุ  

นางสาวสุพัตรา    ศรีนิปกานนท 

3. งานสรรบรรณ  
4. งานยานพาหนะ 

นางสาวหน่ึงฤทัย  แกวกาญ 

5. งานแผนและพัฒนา   นางสาวหญิง       มัทนัง 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. งานประกันคุณภาพ 

นางสาวรุจิรา      จันทรสุวรรณ 
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เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 

 

3. แนะนําวิธีการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานวิจัย มีผูชวยศาสตราจารยทรงสิริ   วิชิรานนท         
รองผูอํานวยการ กํากับดูแล และมีนางสาวอรอุมา  มุงเจียกกลาง เปนหัวหนากลุม 
     

งาน ผูรับผิดชอบ 
งานประสานงานวิจัย 
1. งานนโยบายและแผนงานวิจัย 
2. งานงบประมาณวิจัย 

นางสาวอรอุมา  มุงเจียกกลาง 

3. งานทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
4. งานรายงานความกาวหนางานวิจัย 
5. งานติดตามประเมินผลงานวิจัย 

นายปยวัฒน    เจริญทรัยพย 

6. งานประสานแหลงทุนวิจัย 
7. งานเครือขายวิจัยภาคกลางตอนบน/ลาง 
8. งานสงเสริมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเพื่อคน
รุนใหม 

นางสาวประภาพร  สําราญสุข 

งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลย ี
1. งานวารสารวิชาการและวิจัย 

 
นางสาวเจนจิรา    บ.ป.สูงเนิน 
 

2. งานเอกสารและซีดีเผยแพร 
3. งานทรัพยสินทางปญญา 

นางสาวแสงแข     สพันธุพงศ 

4. งานจัดนิทรรศการวิจัย 
5. งานประชุมสัมมนาวิชาการ 
6. งานสําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 
7. งานทดลองตลาดผลิตภัณฑงานวิจัย 

นางสาวภุมภา      มั่นวิชาชัย 
นางสาวแสงแข     สพันธุพงศ 
 

นางสาวภุมภา      มั่นวิชาชัย 

งานพัฒนานักวิจัย 
1. งานฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2. งานวิจัยสัญจร 
3. งานพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
4. งานพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
5. งานพัฒนาผูบริหารงานวิจัย 
6. งานสงเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

นางกัญญาณัฐ     พวงแสง 

.   
4. แนะนําวิธีการปฏิบัติงานของกลุมบริการเทคโนโลยี มีอาจารยพงษศักด์ิ  จตุรนาคากุล              
รองผูอํานวยการ กํากับดูแล  และมีนายสุนทร  คําพินิจ เปนหัวหนากลุม 

งาน ผูรับผิดชอบ 
1. งานบริการวิชาการ 
2. งานปฏิบัติการ 

นายสุนทร  คําพินิจ 

3  งานคลินิกเทคโนโลยี นางสาวชนิดา   ประจักษจิตร 
นางสาววรัญญา  แกวสากล 

4.  งานบมเพาะธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารยอุดมวิชช  พลเย่ียม  
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  เรื่องที่ประชุม ที่ประชุม/มติ 
 

5.  การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     1)  ใหแตงกายสุภาพ  ถาสวมกางเกง ใหเก็บชายเสื้อในกางเกง 
     2)  ใหมาปฏิบัติงานตรงตามเวลา กรณีมาปฏิบัติงานไมทันเวลาเปนระยะเวลาตอเน่ืองกันหลายครั้ง
ใหพยายามปรับปรุงใหดีข้ึน ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณาใหเงินรางวัลประจําปดวย 
     3)  ใหดูแลโตะทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2553 เมื่อวันอังคารท่ี 12 ตุลาคม  2553 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1  ผังยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
                                                                         ผังยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ยุทธศาสตรชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- รับรองโดยไม
มีขอแกไข 
- เห็นชอบ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานดําเนินงานและบริหาร
จัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาสูสากล 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการสังคมใหเปนไปตามนโยบายและ

ทิศทางของมหาวิทยาลัย 
2.บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและบริการสังคม 
3.บริหารและดําเนินงานวิจัยของศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม 
5.สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
6.ประสานงานและถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแกสังคม 
7.เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยแก
หนวยงานภายนอก 
8.สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตาง ๆ 

สังคมและคุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรม 

2. สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการท่ีไดมาตรฐาน 

1. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร 
( กลยุทธหลัก ) 

1. 1 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อ
สรางและพัฒนาอาชีพโดย 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. 1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพื่อ

ประโยชนเชิงพาณิชย 

2. 2 เผยแพรและถายทอด
องคความรูสูความเปนเลิศ 

กลวิธี / 
มาตรการ 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
สงเสริมอาชีพเดิม และสรางอาชีพใหม
ใหแกชุมชนบนพื้นฐาน เศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.1.2 พัฒนาศูนยซอมบํารุงเครื่องจักร 
1.1.3 ขยายเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
 

2.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและ

เอกชน 
2.1.2 สรางเครือขายการวิจัย 
2.1.3 พัฒนาตนกลานักวิจัย 
2.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
2.1.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนา
งานวิจัย 
2.1.6 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ 
2.1.7 จัดต้ังศูนยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒน
ระบบงาน 
2.1.8 จัดต้ังหนวยจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา 

2.2.1 จัดต้ังศูนย
ประสานงานเพื่อการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
และสรางเครือขายดาน
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/
นวัตกรรม ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

1. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปาประสงค 
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ปดประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 
 
           นางสุจินดา   รังสิกรรพมุ         
                         ผูจดรายงานการประชุม     
      


