
                       รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                         ครั้งที่  1/2558 

                         วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2558  เวลา 13.30 น. 
        ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

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. นายวิษณุรักษ์ ดาวลอย   เจ้าหน้าที่วิจัย 
13. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
14. นางสาววิสุตา วรรณห้วย  เจ้าหน้าที่วิจัย 
15. นางสาวเรณู  ยะแสง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
16. นายณัฏฐภัค  ฉิมทกานนท์  เจ้าหน้าที่วิจัย  

 17. นางสาวนันทพร จันทนโอ  เจ้าหน้าที่วิจัย 
 18. นายณัฐธอัตถ์ ชูช่วย   เจ้าหน้าที่วิจัย 
 19. นางสาวดวงฤทัย แก้วค า   นักวิชาการศึกษา  
 20. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า   นักวิชาการศึกษา 
 21. นางสาวดวงตา  เข็มทรัพย์  นักวิชาการศึกษา 
 22. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          23. นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 24. นางสาวพัชรา หนเูรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  

   

ประชมุเวลา   13.30  น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
      1) นัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่  2/2558 ในวันจันทร์ที่  2 
กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เพ่ือส่งมอบงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คน
ใหม่พร้อมทีมงาน ยกเว้นบุคลากรที่มีภาระงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานวัน
นักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558  
 

 
- รับทราบ  
 
 
 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
      ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 
29  กันยายน 2557  

- รับรองรายงานการ
ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
                       ไม่มี 
 

- รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”  
 

วันที ่ กิจกรรม/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
 งานเอกสาร 1. นางพลอยวรินทร์     

2. น.ส.ชาวิณี             
3. น.ส.วัลลภา 

รังสิกรรพุม 
บินกาซีเมน 
ฟักประไพ 

8 ม.ค.58 จับสลากแบ่งสาย (130 คน) 
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1. ต้อนรับ/ประสานงาน 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
2. ผศ.พัชรินทร์พร           ภู่อภิสิทธ์ิ 
3. นางพลอยวรินทร์         รังสิกรรพุม 
4. น.ส.อินท์ธีมา              หิรัญอัครวงศ์ 
5. น.ส.ชนิดา                  ประจักษ์จิตร 

2. ลงทะเบียน 1. น.ส.ชาวิณี             
2. น.ส.วัลลภา 
3. น.ส.หนึ่งฤทัย 
4. น.ส.เรณ ู
5. น.ส.ดวงตา 
6. น.ส.พันธ์ประภา 

บินกาซีเมน 
ฟักประไพ 
แก้วค า 
ยะแสง 
เข็มทรัพย ์
หลักบุญ 

3. อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
(รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
 ห้องประชุม กรมหลวง ช้ัน 6) 

1. น.ส.สุพัตรา                 
2. น.ส. เจนจิรา 
3. น.ส.พัชรา 

ศรีนิปกานนท์ 
บ.ป.สูงเนิน 
หนูเรืองงาม 

 
      

 
 - เห็นชอบ และมอบ 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
          

วันที ่ กิจกรรม/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
 4. ถ่ายภาพ 1. นายปิยวัฒน์ 

2. นายณัฐธอัตถ ์
 

เจริญทรัพย ์
ชูช่วย 
 

9 ม.ค.58 แถลงข่าว (170 คน) 
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1. ต้อนรับ/ประสานงาน 
 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
2. ผศ.พัชรินทร์พร       ภู่อภิสิทธ์ิ 
3. นางพลอยวรินทร์     รังสิกรรพมุ 
4. น.ส.อินท์ธีมา          หิรัญอัครวงศ์ 
5. น.ส.ชนิดา              ประจักษ์จิตร 
 

2. ลงทะเบียน 1. น.ส.ชาวิณี               
2. น.ส.วัลลภา              
3. น.ส.หนึ่งฤทัย            
4.  น.ส.เรณู                 
5.  น.ส.ดวงตา              
6. น.ส.พันธ์ประภา  
        

บินกาซีเมน 
ฟักประไพ 
แก้วค า 
ยะแสง 
เข็มทรัพย์ 
หลักบุญ 
 

3. อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
(รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
 ห้องประชุม กรมหลวง ช้ัน 6) 

1.น.ส.สุพัตรา                 
2. น.ส. เจนจิรา               
3. น.ส.พัชรา         
          

ศรีนิปกานนท์ 
บ.ป.สูงเนิน 
หนูเรืองงาม             

4. ถ่ายภาพ 1. นายปิยวัฒน์                
2. นายณัฐธอัตถ์              
 

เจริญทรัพย์ 
ชูช่วย 

6 ก.พ.58 ประชุมผู้จัดการทีม  (250 คน) 
ณ สนามกีฬา มธ. ศูนย์รังสิต 
1.ต้อนรับ/ประสานงาน 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนา 
2. ผศ.พัชรินทร์พร          ภู่อภิสิทธ์ิ 
3. นางพลอยวรินทร์        รังสิกรรพุม 
4. น.ส.อินท์ธีมา             หิรัญอัครวงศ์ 
5. น.ส.ชนิดา                ประจักษ์จิตร 
 

2.ลงทะเบียน 1. น.ส.ชาวิณ ี
2. น.ส.วัชราภรณ ์
3. น.ส.ดวงฤทัย 
4. น.ส.หนึ่งฤทัย 
5. น.ส.ดวงตา 
6. น.ส.เรณ ู
7. น.ส.พันธ์ประภา 
 

บินกาซีเมน 
ชัยวรรณ 
แก้วค า 
แก้วค า 
เข็มทรัพย ์
ยะแสง 
หลักบุญ 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 
 

วันที ่ กิจกรรม/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
 3.อาหารว่าง และอาหารเย็น 1. น.ส. เจนจิรา 

2. น.ส.สุพัตรา                 
3. น.ส.วัลลภา 
4. น.ส.พัชรนันท ์
5. น.ส.วสิุตา 
6. น.ส.รุจิรา 
7. น.ส.เมทิกา 
8. น.ส.พัชรา 
9. น.ส.กาญจนมาศ 
10. นายณัฏฐภัค 
 

บ.ป.สูงเนิน 
ศรีนิปกานนท์ 
ฟักประไพ 
ยังวรวิเชียร 
วรรณห้วย 
จุ่นบุญ 
พ่วงแสง 
หนูเรืองงาม 
เชยจันทร ์
ฉิมทกานนท์ 
 

4. ถ่ายภาพ 
 
 

1. นายปิยวัฒน์ 
2. นายณัฐธอัตถ ์
 

เจริญทรัพย ์
ชูช่วย 
 

8 และ 14 
ก.พ.58 

พิธีเปิด/ปิดการแข่งขัน (200 คน) 
ณ สนามกีฬา มธ. ศูนย์รังสิต 
1.ต้อนรับ/ประสานงาน 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนา 
2. ผศ.พัชรินทร์พร           ภู่อภิสิทธ์ิ 
3. นางพลอยวรินทร์         รังสิกรรพุม 
4. น.ส.อินท์ธีมา              หิรัญอัครวงศ์ 

2. น าแขก VIP ลงทะเบียนและ
น าเข้าห้องรับรอง 

1. น.ส.ชนิดา                 ประจักษ์จิตร    
2. น.ส.วิสุตา                  วรรณห้วย 
3. นายณัฐธอัตถ์              ชูช่วย 
3. นักศึกษา 2 คน 

3.ลงทะเบียน 1. น.ส.เมทิกา 
2. น.ส.ดวงฤทัย 
3. น.ส.ดวงตา 
4. น.ส.เรณ ู
5. น.ส.พันธป์ระภา 
 

พ่วงแสง 
แก้วค า 
เข็มทรัพย ์
ยะแสง 
หลักบุญ 

4. ติดเข็มกลดัตดิเสื้อแขก VIP 
 
 

1. น.ส.วัชราภรณ์           ชัยวรรณ 
ก ากับดูแลนักศึกษา 2 คน ติดเข็มกลัด 
 

5.  รับฝากของแขก VIP  1. น.ส.สุพัตรา  
2.  น.ส.วัลลภา 
             

ศรีนิปกานนท์ 
ฟักประไพ 

6.อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
ห้อง VIP 

1. น.ส.ชาวิณ ี
2. น.ส.หนึ่งฤทัย 
3. นักศึกษา 2 คน 

 

บินกาซีเมน 
แก้วค า 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 

 
วันที ่ กิจกรรม/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

 ห้อง C 04   
 

1. น.ส.เจนจริา 
2. น.ส.รุจิรา 
3. น.ส.พัชรนันท ์
4. นักศึกษา 2 คน 
 

บ.ป.สูงเนิน 
จุ่นบญุ 
ยังวรวิเชียร 
 

ห้อง C 05  
 

1. น.ส.พัชรา 
2. น.ส.กาญจนมาศ 
3. นักศึกษา 2 คน 
 

หนูเรืองงาม 
เชยจันทร ์
 

7. ถ่ายภาพ 1. นายปิยวัฒน์ 
2. นายณัฏฐภคั 
 

เจริญทรัพย ์
ฉิมทกานนท์ 

 
 การแต่งกาย 
วันที่ 8 มกราคม 2558 เสื้อสีฟ้า IRD + กางเกง 
วันที่ 9 มกราคม 2558 เสื้อสี่ม่วง กบ. + สูทด า + กางเกง 
 

 

4.2  การเตรียมเอกสารส่งมอบงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
      1. งานบริหารทั่วไป 
          1) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกระดับมหาวิทยาลัย 
          2) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
          3) งานงบประมาณและแผน ประกอบด้วย ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
      2. กลุ่มวิจัย 
          1) งานประสานงานวิจัย 
              1.1 งานนโยบายและแผน 
              1.2 งานงบประมาณรายจ่าย 
              1.3 งานงบประมาณเงินรายได้ 
              1.4 งานงบประมาณเงินรายได้วิจัยสถาบัน 
              1.5 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
              1.6 การก าหนดราคากลางงานวิจัย 
              1.7 งานติดตามและประเมินผลการวิจัย 
              1.8 งานกองทุนเพ่ือการวิจัย 
           2) งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
               2.1 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
               2.2 การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
               2.3 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 7 
 

- เห็นชอบ และมอบ 
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ  จัดท า
เอกสารส่งมอบงาน
ผู้อ านวยการ 
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เรื่องท่ีประชุม มติที่ประชุม 

                2.4 น าเสนอผลงานต่างประเทศ 
               2.5 งานทรัพย์สินทางปัญญา 
           3) งานพัฒนานักวิจัย 
               3.1 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                    พระนคร 
               3.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
               3.3 งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัย 
               3.4 งานบริหารความเสี่ยง 
               3.5 งานเครือข่ายวิจัย 
               3.6 งานประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน จากหน่วยงานภายนอก 
       3. กลุ่มบริการวิชาการ 
           1) งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
               1.1 โครงการ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
                       งบประมาณรายจ่าย 
                     งบประมาณรายได้ 
            2) งานประสานงานบริการวิชาการ 
                2.1 การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
                2.2 งานงบประมาณ 
           3) งานคลินิกเทคโนโลยี 
               3.1 แผนให้ค าปรึกษา 
               3.2 แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี 
           4) งานที่ได้รับมอบหมาย 
               4.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 60 
หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2557  
      1. ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เกี่ยวข้อง 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการแก่สังคม 1 ตัวบ่งชี้ 
      2. ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบ 2 องค์ คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  3  ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 1 ตัวบ่งชี้  
      โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Website ส านักงานประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

 
- รับทราบ 
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     5.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จด้านวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จ านวน 8 ตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของหน่วยงาน รายปีการศึกษา เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย 
 

- รับทราบ 
 

 
 
 
 

 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.  
 
 
 
     (นางพลอยวรินทร ์  รังสิกรรพุม)                                                   
                                                                                              ผู้จดรายงานการประชุม            
 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธิ์) 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                         
                            


