
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                               ครั้งที่  3/2555 

                              วันอังคารที่ 18 ธันวาคม  2555 
     ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคารสาํนกังานอธิการบดี  

 

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

ผู้มาประชุม 
 

  1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ผศ.อุดมเดชา           พลเย่ียม   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน 

 5.  นางสาวสพัุตรา ศรีนิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 6.  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงษ ์  หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
 7.  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
 8.  นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง   นักวิจัย 

9.  นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ  นักวิจัย 
10. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจ้าหน้าที่วิจัย 
11. นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร  เจ้าหน้าที่วิจัย 
12. นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา  เจ้าหน้าที่วิจัย 

           13. นางสาวเรณู  ยะแสง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
  14. นางสาวหน่ึงฤทัย แก้วคํา   นักวิชาการศึกษา  
           15. นางสาวดวงฤทัย      แก้วคาํ   นักวิชาการศึกษา 
  16. นางสาวรุจิรา จันทร์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           17. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           18. นางสาววิสุตา วรรณห้วย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           19. นางสาวอุทัยวรรณ   ประสงค์เงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           20. นางสาววีรยา สว่างศรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           21. นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  22. นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  23. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

 

เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
ระเบียบวารท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ประธานแจ้ง 

1) การจัดบุคลากรลงตามตําแหน่งงาน และการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ กลุม่งานหลัก 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มวิจัย   จํานวน 11 คน 

1. งานประสานงานวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ประกอบด้วย  
นางสาวอินท์ธีมา      หิรัญอัครวงศ์ 
นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ 
นางสาวพัชรนันท์      ยังวรวิเชียร 
นางสาววิสุตา           วรรณห้วย 
นางสาวจุฑามาศ       แก้วศรีหา 

2. งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 
นางสาวเจนจิรา        บ.ป.สงูเนิน 
นางสาวอุทัยวรรณ     ประสงค์เงิน 
นางสาววีรยา           สว่างศรี 

                เจ้าหน้าที่ใหม ่
3. งานพัฒนานักวิจัย จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 

นางกัญญาณัฐ          พ่วงแสง 
นางสาวเรณู             ยะแสง 

           กลุ่มบริการวิชาการ  จํานวน 5 คน  
1. งานประสานงานบริการวิชาการ จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 

นางสาววัชราภรณ์     ชัยวรรณ 
นางสาวดวงตา          ยะแสง 

2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ จํานวน 1 คน คือ 
นางสาวหน่ึงฤทัย       แก้วคาํ 

3. งานคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 
นางสาวชนิดา          ประจักษ์จิตร 
นางสาวดวงฤทัย       แก้วคาํ 

            การประสานงานกับกลุ่มบริการวิชาการ ในช่วงเช้ามักขัดข้องเน่ืองจากไม่สามารถติดต่อ
บุคลากรได้ จึงให้นางสาวหน่ึงฤทัย  แก้วคํา มาปฏิบัติงานที่สํานักงานผู้อํานวยการ ช้ัน 5 ต้ังแต่วันที่ 24 
ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- รับทราบ  
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
1.2 เลขานุการแจ้ง 

1) กรอบอัตรากําลัง และแบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
1. กรอบอัตรากําลัง สวพ. มีทั้งหมด 22 อัตรา 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน  12 อัตรา   
-   งานบริหารทั่วไป 3 อัตรา กลุ่มวิจัย 7 อัตรา กลุ่มบริการวิชาการ 2 อัตรา 

1.2  พนักงานราชการ  จํานวน 2 อัตรา   
- กลุ่มบริการวิชาการ 2 อัตรา 

1.3  ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 8 อัตรา  
- งานบริหารทั่วไป 2 อัตรา กลุ่มวิจัย 4 อัตรา กลุ่มบริการวิชาการ 1 อัตรา 

              2.  แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สําหรับ สวพ. ใช้  3 แบบ คือ 
                 - แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สําหรับผู้บริหาร  
                 - แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินปีละ 
2 ครั้ง และได้เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง 
                 - แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สําหรับพนักงานราชการ ซึ่งใช้แบบเดียวกับข้าราชการ  
โดยมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง แต่ได้เลื่อนเงินเดือนปีละคร้ัง 
                  

 
- รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2555 - รับรองรายงานการ
ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
                     ไม่มี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน 
     ที่ประชุมพิจารณาปรับเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

1. องค์ประกอบที่ 2 ปรับเพ่ิมตัวบ่งช้ีจากเดิม 9 ตัวบ่งช้ี เป็น 10 ตัวบ่งช้ี 
2. องค์ประกอบที่ 3 ปรับลดตัวบ่งช้ีจากเดิม 6 ตัวบ่งช้ีเป็น 4 ตัวบ่งช้ี 
3. ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2 และ 3 ในส่วนที่เก่ียวกับระบบและกลไก ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง

กับระบบและกลไกตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ และมอบ
งานประกันคุณภาพ
ดําเนินการ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 

 

 

4.2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน 

 
    ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
ให้ผู้รับผิดชอบเร่งจัดทําแผนดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง (Improvement Plan) ข้อเสนอแนะ
ภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบ มอบงาน
ประกันคุณภาพเร่งรัด
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 

 

 
 
 

 

4.3 การจัดการความรู้ (KM) ประจําปี 2556 

 
 
 
 
. 
 
 
 

- เห็นชอบ มอบงาน
ประกันคุณภาพ และ
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) 
ดําเนินการ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 

 
 

 
     การจัดการความรู้ จํานวน 3 เรื่อง คือ 

1. การเพ่ิมผลผลติผลงานวิจัย 
2. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
3. ทักษะการเขียนข่าว 

 
4.4 การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ประจําปี 2555 
      ที่ประชุมพิจารณารายช่ือผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ประจําปี 2555  
      1. ดร.กาญจนา  ลือพงษ์          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ         ผู้ปฏิบัติงานวิจัยดีเด่น 
      2. นางสาววิไล   สุทธิจิตรทิวา    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
ดีเด่น 
 
 

-เห็นชอบ มอบ ผอ.
สวพ. นําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจํา สวพ. เพ่ือ
พิจารณา 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  ผลการดําเนินโครงการที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค 
      1) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ภายใต้การดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี 
ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2555 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1,200 คน ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอน
ทําเล่มรายงานผลการดําเนินงาน  ปัญหา/อุปสรรค  
     

 
- รับทราบ 

    1. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ สวพ. ควรมอบหมายงานให้ชัดเจน 
    2. ปัญหาห้องประชุม มีข้อควรระวังมาก ทําให้ต้องระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าเดิม 
    3. ปัญหาการจํากัดจํานวนหลักสูตรการเข้าอบรม ไม่สามารถจํากัดได้เน่ืองจากมีช่องทางการรับ
สมัครหลายหน่วยงาน และการประสานงานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
    2) โครงการวิจัยสัญจร ประจําปี 2556 : กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 164 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามรายช่ือที่แจ้ง  
    3) โครงการ การบริการวิชาการสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 : กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้
บริหารงานบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ 
ห้องประชุมรพีพัฒน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 33 คน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมไม่
ครบตามรายช่ือที่แจ้ง 
    4) โครงการ การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ระยะที่ 1 วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้เข้าบอรม จํานวน 44 คน 
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2555 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ี
สูงเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จํานวน 39 คน  ปัญหา/อุปสรรค บุคลากร สวพ. มาช้ากว่าเวลา
นัด หมายทําให้การเดินทางล่าช้า  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทําเล่มรายงาน 
   5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวช้ีวัดงานวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 6 – 7 
ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้เข้าอบรม จํานวน 55 คน ขณะนี้
อยู่ระหว่างการทําเล่มรายงาน  
 

 

5.2 โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
     1) การจัดนิทรรศการราชมงคลพระนครวิชาการ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในงานรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นองค์ประธานเปิดอาคารพร้อมมงคล อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ โดยจัดทําโปสเตอร์เป็น 2 ส่วน คือ บูธ สวพ. 16 โปสเตอร์ หน่วยงานคณะ 19 
โปสเตอร์  ระหว่างวันที่ 18 -20 ธันวาคม 2555 บริษัททีม ทีม เข้าติดต้ังบูธ วันที่ 20 ธันวาคม 2555  
ให้หน่วยงานคณะเข้าจัดบูธได้  มอบนางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ และอาจารย์สัมภาษณ์  
สุวรรณคีรี ประจําบูธ แต่งกายชุดปกติขาว  และให้บุคลากรกลุ่มวิจัยทุกคนเข้าร่วมงานยกเว้น นางสาว
พัชรนันท์        ยังวรวิเชียร และนางสาววิสุตา  วรรณห้วย  การแต่งกายสูทสีเข้มเสื้อม่วง 
     2) การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ในงานวันนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 
กุมภาพันธ์ 2556 พ้ืนที่ 72 ตรางเมตร ผลงานผ่านการคัดเลือก 20 เรื่อง จาก 46 เรื่อง โดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนงบประมาณค่าโปสเตอร์ ในส่วนของค่าตอบแทน

- รับทราบ 
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เรื่องทีป่ระชุม มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบบูธ วช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย โดยให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง 
     3) โครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(ปีที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2555 ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
           4) การติดต้ังและฝึกอบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJO) 
จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 
11 – 13 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
5.3 โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการต่อในไตรมาสท่ี 2 
     1) โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556  
     2) โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ – เมษายน 25556 
 

- รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
1) กําหนดส่งคําเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริกาวิชาการ  

ส่งวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และกลุ่มวิจัยส่งวันที่ 19 ธันวาคม 2555  
2) บุคลากรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา ลงลายมือช่ือทุกวัน เน่ืองจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

เคร่ืองแสกนลายน้ิวมือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถพิมพ์ได้ จึงไม่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานล่วงเวลา
ได้ 

3) งานเลี้ยงปีใหม่ กําหนดจัดวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา และให้  
ทุกคนนําของขวัญมาจับฉลาก ขั้นตํ่า 200 บาท โดยมีของขวัญพิเศษจากผู้บริหาร 

4) สวพ.ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียบรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ รวบรวม
ข้อมูลจากการเสวนาโครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

 

- รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 
 
 
 
นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธ์ิ 
   ผู้จดรายงานการประชุม                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                
                            


