
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                               ครั้งท่ี  1/2555 

                              วันพฤหัสบดีท่ี 15  มีนาคม  2555 
     ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 

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

ผูมาประชุม 
 

  1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธ์ิ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  นางพลอยวรินทร รังสิกรรพุม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

 5.  นางสาวสุพัตรา ศรนิีปกานนท  หัวหนางานบริหารทั่วไป 
 6.  นางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงษ  หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย 
 7.  นางสาวชนิดา ประจักษจิตร  หัวหนากลุมบริการวิชาการ 
 8.  นางกัญญาณัฐ พวงแสง   เจาหนาที่วิจัย 

9.  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจาหนาที่วิจัย 
10. นางสาวพัชรนันท ยังวรวิเชียร  เจาหนาที่วิจัย 
11. นางสาวหญิง  มัทนัง   เจาหนาที่วิจัย 
12. นางสาวศรุดา ออนจันทึก  เจาหนาที่วิจัย 
13. นางสาวจุฑามาศ แกวศรีหา  เจาหนาที่วิจัย 

           14. นางสาวหน่ึงฤทัย แกวคํา   นักวิชาการศึกษา  
           15. นางสาวรุจิรา จันทรสุวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
           16. นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

17. นางสาววิศุตา วรรณหวย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
18. นางสาววิภาพรรณ    เลาหเธียรประธาน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

           19. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
           20. นางสาวเมทินี         ดานกาวหนา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
           21. นางสาวอุทัยวรรณ   ประสงคเงิน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
           22. นางสาวดวงฤทัย      แกวคํา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
  23. นางสาววีรยา สวางศร ี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
           24. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

 

เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 
 

 ประธานกลาวเปดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 

ระเบียบวารท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย   โดยกองบริหารงานบุคคล จะดําเนิน
โครงการพัฒนาบุคลกร โดยกําหนดกิจกรรม ๔ กิจกรรม  ซึ่งบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เขารวม 3 กิจกรรม คือ 
   กิจกรรมท่ี 1 หลักสูตรพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ  กลุมเปาหมายไดแก อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาหนวยงาน : คณบดี /ผอ.สถาบัน/สํานัก/กอง  โดย 
แบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะคือ 
    ระยะที่ 1 อบรมใหความรู ระหวางวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมศุภาลัย 
ปาสัก รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสระบุร ี
    ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานสรางเสริมประสบการณ ณ ประเทศภูฏาน ระหวางวันที่ 9 -13 
พฤษภาคม 2555 
     กิจกรรมท่ี 2  หลักสูตรเตรียมผูบริหารสายสนับสนุน กลุมเปาหมายไดแก  
รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ และหัวหนางาน/กลุม ซึ่งมบีุคลากร สวพ. 
จํานวน 6 คน แบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ คือ 
     ระยะที่ 1 อบรมใหความรู ระหวางวันที่ 8 – 10 เมษายน 2555 ณ โรงแรมศุภาลัย 
ปาสัก รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสระบุร ี
      ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานสรางเสริมประสบการณ ณ ประเทศไตหวัน แบงเปน 2 รุน 
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2555  กําหนดใหรองผูอํานวยการ 1 คนและ
หัวหนางาน/กลุม 1 คน (2 คน) และระหวางวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2555 กําหนดให 
รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ และหัวหนางาน/กลุม 2 คน  (4 คน) 
       กิจกรรมท่ี 4 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ กลุมเปาหมายไดแก
บุคลากรสังกัดสถาบัน / สํานัก/ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 250 คน ซึ่งมีบุคลากร สวพ. 
จํานวน 19 คน แบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ คือ 
       ระยะที่ 1 อบรมใหความรู ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2555 ณ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  
       ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ระหวางวันที่ 25 – 
28 พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครราชสีมา 
 
2. การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน เชน การประชาสัมพันธ แจงเวียน ประชุมสัมมนา 
งานวิจัย ใหทุกงานทําเปนสถิติ เชน  

- งานประชุมดานวิชาการ ใหคณะแจงผลกลับ สวพ. เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย  
- งานประชาสัมพันธ นิทรรศการ เผยแพรถายทอดเทคโนโลยี ใหทําเปนตารางสรุป 

มีกี่หนวยงานที่เขารวมในแตครั้ง 
- งานพัฒนาบุคลากรวิจัย เชนปงบประมาณ 2555 ดําเนินการกี่โครงการ มีผูเขารวม

แตละโครงการเทาไร ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเสนอของบประมาณวิจัย และนําผล
การประเมินโครงการ เขาที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยดวย 

และมอบหัวหนากลุมติดตามการปฏิบัติงาน 
     

 
- รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รับทราบ  
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 

3. การติดตามผลการดําเนินงาน มอบนางสาววรัชราภรณ  ชัยวรรณ ติดตามทุกงาน /กลุม  
ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน และดูเงินเหลือจายของแตละโครงการ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 
2554 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง 
        ไมม ี
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา มอบผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ 
ดําเนินการประชุม ช้ีแจงเรื่องการประกันคุณภาพระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ที่ สวพ. 
รับผิดชอบอยูโดยรวมกันพิจารณาตามขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 
2553  
 

1. พิจารณาตัวช้ีวัดระดับสถาบัน (รายตัวช้ีวัด) 
    1.1  องคประกอบที่ 2 การวิจัย  
 

 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
1.  ควรมีการดําเนินการในการ
สรางเครือขายการเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยีกับหนวยงาน
ภายนอกระดับนานาชาติ 
 

นางกัญญาณัฐ  พวงแสง 
น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 

- งานราชมงคลวิชาการ (มทร. 
ตะวันออก) 
- การจัดประชุมวิชาการ 
นานาชาติ (ครั้งที่ 4) ของป 2554 
ขอขอมูลที่กองวิเทศสัมพันธ  

2.  ควรพัฒนาเว็บไซตของ
วารสารวิชาการและวิจัยโดยแยก
ออกจากเว็บไซตของสถาบันโดย
มีขอมูลผลการดําเนินงาน
ครบถวน 

น.ส.เจนจิรา     บ.ป.สูเนิน 
น.ส.รุจิรา        จันทรสุวรรณ 

- ขอ Domain Name จากสํานัก
วิทยบริการและเทคโนยี 
สารสนเทศ เพื่อแยกออกจาก 
เว็บไซด สวพ. 

3.ควรมีมาตรการในการติดตาม
ผลการพัฒนานักวิจัย 
 

นางกัญญาณัฐ  พวงแสง 
 

ทําแบบติดตามผลการพัฒนา
นักวิจัย 

 

- รับทราบ  
 
 
 
- รับรองโดยไมมีแกไข 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- มอบนางสาวอินทธีมา 
หิรัญอัครวงศ กํากับดูแล 
โดยใหผูรับผิดชอบเรง
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ประเมินคุณภาพ โดย
ประสานขอมูลกับคณะ  
กองวิเทศสัมพันธ และ
สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางใกลชิดเพื่อใหได
ขอมูลเครือขาย ขอมูลการ
แยกเว็บไซต และขอมูลผล
การติดตามพัฒนานักวิชัย
ที่ถูกตองและครบถวน 
การติดตามผลการพัฒนา
นักวิจัย สามารถติดตาม
จากนักวิจัยที่เขารวม
โครงการวิจัยสัญจร และ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
 1.2 องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
1. ปรับเกณฑการประเมินสําหรับ
ปการศึกษาตอไป 
 

ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง ปรับปรุงตัวบงชี้ใหม 

2. ควรมีการติดตามการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
สรางและ / หรือ พัฒนาอาชีพใน 
ชุมชนโดยการประเมินจาก
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

น.ส.ดวงฤทัย   แกวคํา ทําหนังสือแจงศูนยคลินิก 
เทคโนโลยี 4 ศูนย  ในการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาใช โดยการใชแบบสํารวจ 
 (โครงการปงบประมาณ 2554) 

3. . ควรจัดทําสรุปผลการดําเนิน 
โครงการภาพรวมรวมทั้งการ 
บรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัด 
 

น.ส.วัชราภรณ   ชัยวรรณ ทําเอกสารสรุปผลการดําเ นิน
โครงการ 

4. ปรับวิธีเขียนรายงานการ 
ประเมินตนเองใหสอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน มีรายละเอียด
ของการดําเนินงาน 

น.ส.รุจิรา  จันทรสุวรรณ เขียนตัวอยางรายงานการ 
ประเมินตนเอง 

5. ใหความรู เ ก่ียวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเองแก
บุคลากรผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

น.ส.รุจิรา  จันทรสุวรรณ ประชุมการเขียน SAR 

 

- มอบ ดร.สุรเชษฐ  
เดชฟุง กํากับดูแล 
และใหขอเสนอแนะดังน้ี  
1. ควรปรับปรุงตัวบงช้ี 
ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด
ของมหาวิทยาลัย เชน
การบูรณาการการบริการ 
วิชาการกับการเรียนการ
สอน 
2. การบูรณาการการ 
ใหบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน และการให
ความรูในการเขียน SAR 
ควรทําเปน KM 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกาดรประกันคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
1. ควรมีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานใหครบ  9  ขอตาม
แนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

น.ส.รุจิรา   จันทรสุวรรณ ปรับใหสอดคลองกับ SAR ของ

มหาวิทยาลัย 

 

- มอบ ผศ.พัชรินทรพร 
ภูอภิสิทธ์ิ กํากับดูแลโดย
ใหศึกษาเกณฑมาตรฐาน
จากตัวบงช้ี 9.1 ของ
มหาวิทยาลัยและปรับเพิ่ม
ใหครบ 9 ขอ ทั้งน้ีให
สอดคลองกับพันธกิจของ 
สวพ. ดวย 
 

2. พิจารณาตัวช้ีวัดระดับสถาบัน (ภาพรวม)  

2.1  องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ โครงการ/แผนงาน 

1.  ควรมีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงของขอเสนอการวิจัย
กอนการเสนอของบประมาณเพื่อ
บูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน 

น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 

 
 
 
 

-ใชแบบ ว.6 โดยเพิ่มขอความ

แสดงความเชื่อมโยงการวิจัยกับ

การเรียนการสอน ในขอเสนอ

การวิจัยงบเงินรายได 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

- มอบ น.ส.อินทธีมา  
หิรัญอัครวงศ และให
ขอเสนอแนะการเพิ่ม
ขอความเช่ือมโดยการวิจัย
กับการเรียนการสอนโดย
ทําเปนตัวเลือกใหกรอก
ขอมูล เพื่อใหงายในการ
กรอกขอมูลของนักวิจัย 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 

2.2  องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ โครงการ/แผนงาน 

1.  ปรับเกณฑการประเมินที่เปน
กระบวนการใหครบถวนตาม 
PDCA และสอดคลองกับการ
ดําเนินงาน 
 

2. ควรใหความรูวิธีการเขียน
รายงานการประเมินตนเองให
บุคลากรที่เก่ียวของ 
 

ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง 
 

 
 
 

น.ส.รุจิรา   จันทรสุวรรณ 

ปรับเกณฑรายขอ 

 

 

 

ประชุมบุคลากรเพื่อจัดทํา KM 

 

- มอบ ดร.สุรเชษฐ   
เดชฟุง กํากับดูแล โดย
เสนอแนะใหพิจารณาปรับ
เกณฑรายขอ ของตัวบงช้ี
ที่ 3.1  3.2 และ 3.3 ให
สอดคลองกับตัวช้ีวัดและ
เปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

3. พิจารณาตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย (รายตัวช้ีวัด) 
3.1  องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
ตัวบงชี้ที่  4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
1. ในการประเมินผลโครงการวิจัย/
งานสรางสรรค ควรมุงเนนการ
ประเมินผลตามวัตถุประสงคของ
โครงการใหมากกวาน้ี 
2. ควรเพิ่มสัดสวนงานวิจัย/งาน
สรางสรรคที่เนนการพัฒนาบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ควรใหความสําคัญกับการบูรณา
การงานวิจัยกับการเรียนการสอนให
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท 
4. ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยใหมากขึ้น ไมเพียงเฉพาะงบ 
จากรัฐเทาน้ัน ควรเนนไปที่ 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 
ดวย 
5. ควรเพิ่มฐานขอมูลใหครบถวน
ตามสาขางานวิจัยใหมากขึ้น 
6. ควรมีการติดตามการใชขอมูล 
สารสนเทศ (ฐานขอมูล) ซ่ึงเปนตัว
บงชี้การพัฒนางานวิจัย 
7. ควรมีการเชิญ Visiting Prof. เพื่อ
เปนพี่เล้ียงหรือผูใหคําแนะนําในการ
พัฒนางานวิจัย 

 
 
น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 
 
 
 
น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
 
 
น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
 
 
 
น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
 
 
 
 
      
    น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
    น.ส.รุจิรา      จันทรสุวรรณ 
 
 

น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 

 
 
ตั้ งกรรมการประ เ มิน และ
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
วิจัย 

 
แจงคณะใหเนนงานวิจัยบนภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
แจงคณะ 
 
 
 
งบประมาณจาก สกว. 
 
 
 
 
จัดทําฐานขอมูลรวมกับ สวท. 
 
 
 
 

ดําเนินการเชิญ Visiting Prof. 
 
 
  

- มอบ น.ส.อินทธีมา 
หิรัญอัครวงศ กํากับดูแล
แ ล ะ ใ ห ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
ประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของและดําเนินงาน
ตามแนวทางที่ที่ประชุม
กําหนด โดยเฉพาะการให
ความสําคัญกับการบูรณา
การงานวิจัยกับการเรียน
การสอน ในสวนของการ
เชิญ Visiting Prof. ขอให
ประสานงานกับกอง วิ เทศ
สัมพันธ 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
8. ควรเนนการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
พัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรคเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สรางสรรคที่ดีขึ้น 
9. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชใน

การเก็บขอมูลงานวิจัย/งานสรางสรรคเพ่ือ
นําไปการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 

น.ส.กัญญาณัฐ  พวงแสง 
 
 
 

น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
น.ส.รุจิรา      จันทรสุวรรณ 

ทําหนังสือขอที่คณะ 
 
 
 

จัดทําฐานขอมูลรวมกับ สวท. 
 
 

ตัวบงชี้ที่  4.2  ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
1. ควรเพิ่มชองทางการเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยสูสาธารณชน 
2. ควรมีการสังเคราะห/วิเคราะห
องคความรูงานวิจัยใหสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
3. ควรเนนจํานวนงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนมากขึ้น 
4. ควรเนนระบบการ คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดงาย 
5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อนํามาชวยในการเก็บขอมูลและ
ระบบการดําเนินงานที่ดีมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
น.ส.อุทัยวรรณ  ประสงคเงิน 
 
 
 
 
       
 
    น.ส.กัญญาณัฐ  พวงแสง 
 
 
 
น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
น.ส.รุจิรา      จันทรสุวรรณ 

 
 
 
Website  จดหมาย โทรทัศน
การศึกษาทางไกลผาน 
ดาวเทียม ประชาสัมพันธ และ
แผนพับ 100 เรื่องเลางานวิจัย 
 
 
 
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 
 
นําขอมูลวิจัยขึน้ Website 
 

ตัวบงชี้ที่  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา   
1 .  ค ว ร จั ด ห า งบปร ะ มาณเพื่ อ
สนับสนุนการทํางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคใหมากยิ่งขึ้น ไมเฉพาะ
จากงบประมาณปกติเทาน้ัน แตควร
พิจารณาถึงงบประมาณจากองคกร
หรือหนวยงานภายนอกดวย 
2. ควรพัฒนาระบบการใหขอมูลหรือ
ระบบนักวิจัยพี่ เ ล้ียงซ่ึงนาจะเปน
วิธีการ ที่สามารถใหคําแนะนําในการ
สรรหาทรัพยากรจากแหล งทุ น
ภายนอกมาใชในการพัฒนางานวิจัย
ที่ดีขึ้น 
 

 
 
 
น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
 
 
 
 
 
นางกัญญาณัฐ   พวงแสง 

 
 
 
งบประมาณจาก สกว. 
 
 
 
 
 
ทําหนังสือขอขอมูลนักวิจัย 
พี่เล้ียงจากคณะ 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

ตัวบงชี้ที่  4.6  ผลงานวิชาการที่
ไดรับการรับรองคุณภาพ   
1. ควรสนับสนุน/สงเสริมใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยและขาราชการ จัดทํา
ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะตํารา 
หนังสือ หรือวารสารทางวิชาการให
มากขึ้น 
2. ควรสนับสนุน/สงเสริมใหพนักงาน 
ขาราชการ มหาวิทยาลัยขอกําหนด
ตําแหน งทาง วิชาการ ใหมากขึ้ น 
โดยเฉพาะในตําแหนง ศ., รศ. ซ่ึง
เปนการ เพิ่ม จํ านวนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพได
อีกทางหน่ึง 
3. ควรมีการติดตามหรือใหขอมูล/

ความรู/ชองทางการพัฒนาอาจารย

ใหมซ่ึงเปนสวนที่สําคัญในการพัฒนา

งานวิจัยที่มากขึ้น 

 

 
 
 
 
  
    หัวหนาสํานักงาน 
    ผูอํานวยการ 
 
 
 
 
 
นางกัญญาณัฐ  พวงแสง 

 

 

 

 

 
ขอขอ มูลที่ กองบริหารงาน

บุคคล 

 

 

 
 

 

โค ร งการ พัฒนาศั กยภ าพ

นักวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
ตัวบงชี้ที่  5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม   

เนนใหมีกิจกรรมบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
อยางเปนรูปธรรม 

 

 

ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง 

 

 
โครงการ การบริการวิชาการ

สัญจร 

ตัวบงชี้ที่  5.2  กระบวนการบริการ
ทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม  
      การจัดทํากลยุทธและแผน
ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาซ่ึงอาจไมชัดเจนและไม
ครบถวน 

 
 
 
น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร 

 

 
ทํายุทธศาสตรวิจัยและบริการ

วิชาการ (แผน 4 ป) 

 

ตัวบงชี้ที่  5.3  ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- ปรับปรุงการจัดเก็บและการ
รายงาน การบูรณาการการเรียน 
การสอนและการวิจัย 

 
 
 
 
ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง 
น.ส.วิศุตา    วรรณหวย 

 

 

 
มคอ.3  มคอ. 5 และรายงาน

ฉบับสมบูรณ 
 

- มอบ ดร.สุรเชษฐ  
 เดชฟุง กํากับดูแล และมี
ขอเสนอแนะการทํา
ยุทธศาสตรการวิจัยและ
การบริการวิชาการ ให
ศึกษาจากนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของ
ชาติ ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และให
สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของ สวพ. ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 เมษายน 2555 
และใหจัดทําตัวอยาง
โครงการบริการวิชาการ
บูรณรการกับการเรยีนการ
สอน โดยระบุขอความการ
บูรณนาการในขอเสนอ
โครงการ มคอ.3  มคอ.5 
และรายงานฉบับสมบูรณ 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 

4. พิจารณาตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย (ภาพรวม) 
4.1 องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
1. ควรใหความสําคัญกับการ  
บูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโท 

น.ส.อินทธีมา 
หิรัญอัครวงศ และ 
น.ส.รุจิรา  
จันทรสุวรรณ 

นํานักศึกษาปริญญาโท เปนผูรวม
วิจัย 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกลไกใน
การแสวงหาแหลงทุนจาก 
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น  
 

น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ ตามองคประกอบที่ 4 ขอ 4.1
ของรายตัวบงชี้ 

3. ควรวิเคราะหหาอุปสรรคของ
งานวิจัย และใชกระบวนการ 
จัดการความรูในการแกปญหา  
และใชประโยชนจากการสืบคน 
ฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อเปนขอมูล 
ในการเฝาติดตาม  

น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
น.ส.รุจิรา      จันทรสุวรรณ 

ทําเหมือน KM 

 

- มอบ น.ส.อินทธีมา 
หิรัญอัครวงศ กํากับดูแล 
และใหขอเสนอแนะใน
การวิเคราะหปญหาและ
อุปสรรคของงานวิจยั
สามารถจัดทําเปน
กิจกรรม KM ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 
ควรจัดทําแผนกลยุทธและแผน
ยุทธศาสตรที่สะทอนภาพ
วิสัยทัศนขององคกร และกําหนด
แผนเชื่อมโยงการวิจัย งาน
บริการวิชาการและการเรียนการ
สอนใหเปนระบบ และดําเนินการ
ใหครบตามวงจร PDCA 
โดยเฉพาะการประเมินผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

น.ส.อินทธีมา    หิรัญอัครวงศ  
น.ส. ชนิดา      ประจักษจิตร  
นางกัญญาณัฐ   พวงแสง 

 

จัดทํายุทธศาสตรบริการวิชาการ
เชื่อมโยงการวิจัย 

 

- มอบ ดร.สุรเชษฐ 
เดชฟุง กํากับดูแล โดย
การจัดทํายุทธศาสตร
บริการวิชาการใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยและ
ใหอยูภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรของ สวพ. 
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 เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
5.  แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
 

กระบวนการ

ปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 
และวัตถุประสงค
ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู 

 
 
 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดออน 

 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(5) 

เพ่ือใหมีการบูรณา
การงานบริการ
วิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
เปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

- การบูรณาการ
งานบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอน
และการวิจัยยังมี
อยูนอย 
- ผูรับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการขาด
ความเขาใจ
กระบวนการ
บูรณาการงาน
บริการวิชาการ
กับการเรียนการ
สอนและการ
วิจัย 

30  ก.ย.  54 - จัดประชุมผูรับผิดชอบเพ่ือสราง
ความเขาใจเร่ืองการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
- ใหบุคลากรนําองคความรูที่ได
จากการบริการมาตอยอดการ
เขียนขอเสนอการวิจัยภายใน
ปงบประมาณเดียวกัน 
- ใหบุคลากรนําผลจากการ
บริการวิชาการ ประยุกตเขียนใน
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) และรายงานผลการ
ดําเนินงานในรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ภายในปงบประมาณเดียวกัน 
- ติดตามผลการดําเนินงานโดย
การจัดประชุมผูรับผิดชอบและ
หรือการติดตามในพ้ืนที่
ดําเนินงาน 

30 ก.ย. 55 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- คณะ 9 คณะ 

                                                      

- มอบ ดร.สุรเชษฐ 
เดชฟุง กํากับดูแล และให
รายงานผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงรอบ 6 
เดือน ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2555 โดย
จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
รายงานดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. พิจารณากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 5 เรื่อง 
    6.1 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคของงานวิจัย 
    6.2 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
    6.3 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
    6.4 การจัดทํายุทธศาสตรวิจัย 
    6.5 การจัดทํายุทธศาสตรการบริการวิชาการ 
 

- ที่ประชุมสรุปกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู รวม 5 
เรื่อง โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่ตองจัดทําตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและ
มอบ น.ส.รุจิรา จันทรสุวรรณ 
ดูแลจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู ใหเสร็จส้ินภายใน
เดือนกันยายน 2555 

 
 
ปดประชุมเวลา 16.30 น.  
 
นางพลอยวรินทร   รังสิกรรพมุ                                           ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร   ภูอภิสิทธ์ิ 
   ผูจดรายงานการประชุม                                                          ผูตรวจรายงานการประชุม                                                               
                            


