
 

สวพ. จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำและคัดเลือกข้อเสนอโครงกำรฯ  
เพ่ือยกระดับ OTOP ด้วย วทน. 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะท างานพิจารณา
และคัดเลือกข้อเสนอโครงการ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยมีคุณสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คุณฉันธนา ยูวะ
นิยม ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณคณิต ถิรวณิชย์ คณะ
ท างานฯ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาข้อเสนอโครงการจากผู้ เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มทร. พระนคร 

 

 

 

 



 

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่ท างานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของ
ผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี เมื่อวันศุกร์ที่                  
18 มกราคม 2562 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

1. นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. นักวิจัยดีเด่นด้านการน าผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ สาขาสังคมศาสตร์ 
 - อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
3. นักวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
4. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

 



 

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรติ นักบริกำรวิชำกำรดีเด่น ประจ ำปี 2561 

 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้พัฒนาผลงานของตนเองอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยมอบโล่และเกียรติบัตร แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น
แบบให้เปล่า คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ พันธุนะ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ได้รับคัดเลือกเชิดชู
เกียรติ รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้ คือ นางสาวกรรณิการ์  จะกอ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ 
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม
มงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ จัดกำรอบรมหัวข้อ “จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์” 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันพฤหัสบดีที่            
24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  โดย                   
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร , รองศาสตรจารย์พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ และ คุณเบญจวรรณ 
มิ่งมนต์ชัยกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้   มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาก 9 คณะ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม จ านวน 68 คน ส าหรับ
การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ 
กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่าง  ๆ การ
ปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัย วิธีด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวพ. จัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการ
ประชุมเครือข่าย โดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง ๙ แห่ง ได้
ร่วมกันด าเนินงานด้านวิจัย และบริการวิชาการของเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง ๙ แห่ง มาอย่างต่อเนื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ในฐานะ
ประธานเครือข่าย)  ได้ก าหนดจัดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒     
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายในครั้งนี้   

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้ำร่วมประชุมรทบทวนแผนปฏิบัตกิำร วทน. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย
และพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภูมิภาค : กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564)” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 
 

 


