
                       รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                         ครั้งที่  4/2556 

                         วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม  2556 
     ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5  อาคาร 1  

 

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

ผู้มาประชุม 
 

  1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 

 4.  นางสาวสุพัตรา ศรนีิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 5.  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
 6.  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
 7.  นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง   นักวิจัย 

8.  นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ  นักวิจัย 
9.  นางสาวรุจิรา  จุ่นบุญ   นักวิจัย 
10. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจ้าหน้าที่วิจัย 
11. นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร  เจ้าหน้าที่วิจัย 
12. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
13. นางสาววิสุตา วรรณห้วย  เจ้าหน้าที่วิจัย 
14. นางสาวปิ่นธิดา ณ ไธสง   เจ้าหน้าที่วิจัย 

 15. นางสาวเรณู  ยะแสง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
  16. นายณัฏฐภัค  ฉิมทกานนท์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
 17. นางสาวนันทพร จันทนโอ  เจ้าหน้าที่วิจัย 
 18. นางสาวดวงฤทัย แก้วค า   นักวิชาการศึกษา  
 19. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า   นักวิชาการศึกษา 
 20. นายขจรวุฒิ มณีฉาย   นักวิชาการศึกษา 
 21. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          22. นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 23. นางสาวพัชรา หนเูรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.อุดมเดชา           พลเยี่ยม  ติดราชการ 

2. นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์  ลาป่วย 
 

ประชมุเวลา   13.00 น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
      1)  สรุปผลการด าเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 16 
กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์   
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ Lander University หลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วมีงานที่ต้อง
ปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม ดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิชาการ และ       
ผอ.สวพ. ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ  และงานเร่งด่วน โดยได้มอบหมายให้หัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการ ช่วยท าหนังสือขอบคุณ 8 มทร. และหน่วยงานเครือข่าย ในส่วนการ
จัดพิมพ์สรุปผลการด าเนินโครงการฯ ให้ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิมพ์ ขณะนี้ ผอ. ก าลังท า
รูปแบบในการจัดพิมพ์  
      การจัดท าวารสารฉบับพิเศษ งบประมาณ 300,000 บาท นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน  
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยรายละเอียดการจัดท าเล่มวารสารให้ปรึกษา ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม ทั้งนี้
ให้ส่งข้อมูลประกอบการท าใบเสนอราคาให้ ผอ. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556  ส่วนงานของ
นางสาววัชราภรณ์   ชัยวรรณ รับผิดชอบ ให้ตรวจสอบว่ามีผู้ใดไม่ติดโปสเตอร์บ้าง   
    

 
- รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
      1)  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากร สวพ.  มีสิทธิ์เลือก 
จ านวน 11 คน โดยบุคลากรได้ติดรายชื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่เคาเตอร์งานสารบรรณ  
      2)  ขอความร่วมมือในการดูแลห้องคลินิกเทคโนโลยี  เมื่อถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์เอกสาร 
แล้วมีกระดาษเสียหรือขยะให้แยกเก็บให้เรียบร้อย รวมถึงการใช้เก้าอ้ีเมื่อใช้งานแล้วให้เก็บเข้า
ที่เดิมให้เรียบร้อย 
 

- รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 
2556 จ านวน 13 หน้า 
 

- รับรองรายงาน
การประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ไม่มี  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 การประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 

5.2  ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3)   
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ 
คือ โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการบูรณาการ
การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดด าเนินงานในเดือนสิงหาคม 2556 นอกจาก
โครงการตามไตรมาสที่ 3 แล้ว ยังมีโครงการที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผน ได้แก่
โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ มทร.พระนคร โครงการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  กิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2556  รวมโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และยังไม่ได้ด าเนินการทั้งสิ้น  4 
โครงการ และ 2 กิจกรรม 
 

- รับทราบ 
 

5.3  การสรรหาผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
      วันที่  13 สิ งหาคม 2556 จะมีการสรรหาผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี  โดย
คณะกรรมการสรรหาที่ได้มาจากตัวแทน 13 คน จาก 9 คณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงาน
อธิการบดี หน่วยงานละ 1 คน ให้หน่วยงานเลือกตัวแทนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
ในหน่วยงาน แล้วให้ตัวแทน 13 คน คัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน เพ่ือเป็นตัวแทนเลือก
อธิการบดี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 14 สิงหาคม 2556  
      การด าเนินงานในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 

2556 รวมถึงการท ารายงานประจ าปีให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ส่งข้อมูลพร้อมรูปภาพ 
เป็น file word และ file jpeg   ให้นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2556 ในส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้ด าเนินการ ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 
13 กันยายน 2556 และให้จัดท าต้นฉบับรายงานประจ าปีให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
2556 พร้อมทั้งจัดพิมพ์ให้เสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
 

- รับทราบ 
 

5.4 ผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มวิจัย จ านวน 12 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทราบ 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 

 
 

 

 

5.4  กลุ่มบริการวิชาการ 
      โครงการอยู่ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2556  

1) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ในงาน 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 โดยใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกค่า
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

2) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้ 
พร้อมดื่ม งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 250,000 บาท 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วย
ทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี  ปัญหาเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า 

3)  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูป งบประมาณ 

- รับทราบ 
 



 

 

9 

เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 250,000 บาท ด าเนินการระหว่างวันที่ 5 – 10 
สิงหาคม 2556 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ปัญหา 
เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า 

1) ได้น าโครงการ ทั้ง 3 เข้าแผนปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว 
2) งานที่ปรึกษาไทย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอขยายขอบเขตการจดทะเบียน 

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้ด าเนินการขอเพ่ิมเติมผลงานทะเบียนที่ปรึกษาไทย
กับศูนย์ข้อมลูที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว 
 

 

5.5  การปฏิบัติงานของบุคลากร 
      1)  การแต่งกายในการปฏิบัติงานโครงการ ให้แต่งกายเหมือนกัน โดยแต่งกายสุภาพ 
กางเกงผ้า  รองเท้าหุ้มส้น เสื้อใส่ในกางเกง 
      2)  การเข้างาน – เลิกงาน ให้ตรงเวลา คืองานเข้าเวลา 08.30 น. เลิกงานเวลา 16.30 น.  
      3)  ผู้รับผิดชอบดูแลห้องคลินิกเทคโนโลยี ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย        
 

งาน/กลุ่ม รายชื่อผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป นางสาวพัชรา         หนูเรืองงาม  

นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์ 
กลุ่มวิจัย นางสาวเจนจิรา       บ.ป.สูงเนิน  

นายปิยวัฒน์           เจริญทรัพย์  
นายณัฎฐภัค           ฉิมทกานนท์ 

กลุ่มบริการวิชาการ นางสาวชนิดา         ประจักษ์จิตร  
นางสาวหนึ่งฤทัย      แก้วค า  
นายขจรวุฒิ           มณีฉาย 

 
 

- รับทราบ 
 

 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 
นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธิ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                         
                            


