
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                               ครั้งท่ี  3/2554 

                               วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
     ณ หองประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 

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

ผูมาประชุม 
 

 1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4.  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

 6.  นางสาวสุพัตรา ศรนิีปกานนท  หัวหนางานบริหารทั่วไป 
 7.  นางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงษ  หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย 
 8.  นางสาวภุมภา มั่นวิชาชัย  เจาหนาที่วิจัย 
 9.  นางสาวชนิดา ประจักษจิตร  เจาหนาที่วิจัย 
 10. นางสาวแสงแข สพันธุพงศ  เจาหนาที่วิจัย 

11. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจาหนาที่วิจัย 
 12. นายปยวัฒน  เจริญทรัพย  เจาหนาที่วิจัย 
 13. นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 14. นางกัญญาณัฐ พวงแสง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

15.  นางสาวหน่ึงฤทัย แกวคํา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 16. นางสาวหญิง  มัทนัง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 17. นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 18. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 ประธานกลาวเปดการประชุม  และขอใหมีการประชุมบุคลากรเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง มอบ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รวบรวมวาระการประชุม จากรองผูอํานวยการ หัวหนากลุม/งาน และ
นําเสนอผูอํานวยการพิจารณา   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1 ความรับผิดชอบ/ปฏิบัติงานของบุคลากร สวพ. 

1) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC)  ผอ. และนางสาวรุจิรา จันทรสุวรรณ 
          รับผิดชอบ ในปตอไปมอบใหกลุมบริการเทคโนโลยีรับผิดชอบ 
1.2 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554     
 
 
 

 
-  รับทราบ 
 
 
-  รับทราบ 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
1) คลินิกเทคโนโลยี ไดรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 13 โครงการ ดังน้ี ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตร      
อุดมศักด์ิ จํานวน 3 โครงการ ศูนยคลินิคเทคโนโลยีโชติเวช จํานวน 4 โครงการ ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีพณิชยการพระนคร จํานวน 1 โครงการ และ ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จํานวน 5 โครงการ โดยไดดําเนินการแลว 2 โครงการ คือ การใหคําปรึกษาและบริการ
ขอมูลเทคโนโลยี  และโครงการการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพื่อใชประโยชน     
เชิงพาณิชย  และจะนําโครงการ หมูบานเผือกหอม และโครงการถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการตลาดของชุมชนอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน เขารวมในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานและชุมชนแบบมี
สวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

2) หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะ 
ดําเนินงานถึงเดือนมิถุนายน 2554 แลวสงมอบงานใหคณะบริหารธุรกิจดําเนินการ 

3) โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมเพื่อดําเนินกิจกรรมฝกอบรมบมเพาะ (NEC)  
จํานวน 2 สาขา คือ สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม 
โดยเริ่มดําเนินโครงการระหวางวันที่ 12 มีนาคม 2554 ถึง 29 พฤษภาคม 2554   
และในวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2554 สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย ศึกษาดูงาน ณ       
วังรีรีสอรท จังหวัดนครนายก และเสนอแผนธุรกิจในวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2554  สาขา
ธุรกิจงานดอกไม ศึกษาดูงาน ณ บริษัทมีสลิลลี ่กรุงเทพฯ และเสนอแผนธุรกิจในวันอาทิตยที่ 
12 มิถุนายน 2554 นอกจากน้ันจะมีกิจกรรมสงเสริมกระตุนใหเกิดธุรกิจ โดยเชิญผูแทนทั้ง 2 
สาขา เขารวมงานดังน้ี 

3.1 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
3.2 งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิง่ประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2554 
          3.3 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 
6- 21 สิงหาคม 2554 
       4)  กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ ขณะน้ีอยูในระหวางใหคําปรึกษา จะดําเนินการเสร็จสิ้นใน
เดือนสิงหาคม 2554 
       5)  งานบริหารทั่วไป  
            5.1 ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 จากกองนโยบาย
และแผน โดยไดรับจัดสรร 12 โครงการ ขณะน้ีอยูระหวางประสานกําหนดเวลาการปฏิบัติงาน 
            5.2 ขาว สวพ. ขอใหงาน และกลุมงาน สงขาวให นางสาวหญิง มัทนัง ภายในสิ้น
เดือนของทุกเดือน  
            5.3 งานประกันคุณภาพ ปลายเดือนมิถุนายน 2554 จะมีการตรวจประเมิน ก.พ.ร. 
ขณะน้ีอยูในระหวางทําคูมือการประเมินคุณภาพภายในของ สวพ. และเตรียมเอกสารรับการ
ตรวจประเมิน ในสวนของการทํารูปเลม มอบนางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ และนางสาว       
วัชราภรณ  ชัยวรรณ  สวน SAR มีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด โดยเฉพาะงานวิจยั และบริการ
วิชาการ จะทํางานยากข้ึน มอบ ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง และนางสาววัชรา
ภรณ  ชัยวรรณ        
            5.4 ใหปรับเปลี่ยน web site ในสวนของผูบริหารใหเปนปจจุบัน 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 

        6)  กลุมบริหารงานวิจัย  
             1  งานพัฒนานักวิจัย  กําหนดดําเนินโครงการตนกลานักวิจัย ระหวางวันที ่       
27 – 29 มิถุนายน 2554 ณ วังรีรีสอรท จังหวัดนครนายก 
              2 งานเผยแพร  
                  2.1 งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้ง 1 ระหวางวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2554 
ณ คณะบริหารธุรกิจ ขณะน้ีมีหนวยงานสงผลงานเขารวมประชุมวิชาการ จากหนวยงาน
ภายนอก 8 ผลงาน และหนวยงานภายใน 1 ผลงาน 
                  2.2 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2554 ระหวาง
วันที่ 6 – 21 สิงหาคม 2554 
                  2.3 งาน Thailand Research Expo ระหวางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 
              3 การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย ในงานวิจัยสถาบัน อยูในระหวางเบิกงบประมาณ 
และประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        7)  กลุมบริการเทคโนโลยี 
             1   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคํานวณคางานการใชงานตลับลูกปนและ
การวิเคราะหการเสียหาย ระหวางวันที่ 27 – 28 เมษายน 2554 
              2. การแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ ระหวางวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2554 
              3. บันทึกเทปรายการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
              4. ชวย ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม ประสานคณะบริหารธุรกิจในการมอบงานบมเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)   
              5. อยูในระหวางนัดประชุมเกบ็ขอมูล SAR 
              6. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่ม
ผลผลิต ระหวางวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2554 
              7. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานและชุมชน แบบมีสวนรวม 84  
หมูบาน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
                       10 มีนาคม 2554  

- รับรองรายงานการ
ประชุม โดยมีแกไขหนา 
2 ขอ 1.8 ลงนาม
ขอตกลงฯกับบุคลกร 
เปน บุคลากร และ 
หนา 3 ขอ 5) ตัวบงช้ีที่ 
5.1 – 55 เปน  
5.1 -5.5   ขอ 6) 
ประเมินดาน Advance 
เปน ประเมินระดับ 
Advance 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
1. การรายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร  

(สวพ.) ประจําป 2553 – 2554   
ทํารูปเลมรายงานโดยจัดทําขอมูลระหวางเดือน สิงหาคม 2553 – สิงหาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 

2. การปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซตของงานใน สวพ. 
ใหจัดทําหลังจากสิ้นสุดโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) ประมาณตน 

เดือนกรกฎาคม 2554 
 

3. การจัดทํารายงานประจําป สวพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ใหจัดทํารายงาประจําป สวพ. แลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2554 รูปแบบการ 

จัดพิมพโครงการ ในหน่ึงโครงการใหอยูภายใน 1 หนากระดาษขนาด A4 ดูรูปแบบของคลินิก
เทคโนโลยี 
 

4. การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย ตามโครงการวิจัยสถาบัน 
ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย คือ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล  ผศ.อุดมวิชช พลเย่ียม และ 

นางสาวเพชรภรณ  เพ็ชรเย่ียม งบประมาณ 140,000 บาท 
 

5. เปาหมายการดําเนินงาน ของผังยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ป 2555  

ดูคาเปาหมายของคณะ มาปรับเขากับเปาหมายการดําเนินงาน ของผังยุทธศาสตร 
มทร.พระนคร ขอ 16 – 19  
 

6. การเย่ียมชมคูหานิทรรศการ เพื่อพิจารณารางวัล Thailand Research Expo  
Award 2011 
         งาน Thailand Research Expo ระหวางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 มทร.พระนคร
รวมจัดนิทรรศการ พื้นที่ขนาด 6 x 6 เมตร และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แจง
กําหนดการเย่ียมชมนิทรรศการของคณะกรรมการ Thailand Research Expo Award 2011  
วันที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 

7. ระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ตองการปรับปรุง 
แกไข 

 
 
 
 

 
- มอบงานติดตามและ
ประเมินผลประสานงาน
และรวบรวมขอมูลจาก
กลุม/งาน พรอมทั้ง
มอบกลุมงานรวบรวม
และจัดทําขอมูลสงให
ตรงเวลา 
- สงผลงานครั้งที่ 1 คือ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 
 

- มอบงานพัฒนา
เว็บไซต 
 
 

- มอบงานติดตาม
ประเมินผล และ 
ผศ.พัชรินทรพร 
ภูอภิสิทธ์ิ กํากับดูแล 
 

- มอบกลุมบริหาร
งานวิจัย รวบรวมขอมูล 
 
 

- มอบกลุมบริหาร
งานวิจัย 
 
 

 
- มอบงานเผยแพร 
 
 
 
 
 
 

- มอบนางสุจินดา   
รังสิกรรพุม และ มอบ 
ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง 
รับผิดชอบระเบียบ
บริการวิชาการ 
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เร่ืองที่ประชุม ที่ประชุม/มต ิ

8.การสงมอบงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
สวพ. กําหนดสงมอบงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) ใหกับคณะบริหารธุรกิจ ในวันที ่

10 มิถุนายน 2554 โดยมอบเอกสารการดําเนินงานทุกช้ินพรอม file ขอมูล และครุภัณฑ
บางสวน 
 

- มอบนางสาวสุพัตรา 
ศรีนิปกานนท 
ตรวจสอบครุภัณฑ
พรอมทะเบียนคุม
ครุภัณฑ และมอบ
นางสาวรุจิรา 
จันทรสุวรรณ รวบรวม
เอกสารพรอม file 
ขอมูล โดยมอบ 
ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม 
กํากับดูแล 

 
ปดประชุมเวลา  17.30 น. 
 
 
 
        นางสุจินดา   รังสิกรรพุม 
         ผูจดรายงานการประชุม 
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