
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันา 
                               ครั้งที่  2/2554 

                               วันพฤหัสบดีที่  10   มีนาคม  2554 
     ณ หองประชุมอินทนิล 1 ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 

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

ผูมาประชุม 
 

 1.  ผศ.จุฑา  พีรพัชระ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
 2.  ผศ.อุดมวิชช  พลเย่ียม   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
 3.  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

4.  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 
 5.  นางสาวสุพัตรา ศรนิีปกานนท  หัวหนางานบรหิารทั่วไป 
 6.  นางสาวอรอุมา มุงเจียกกลาง  หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย 
 7.  นายสุนทร  คําพินิจ   หัวหนากลุมบริการเทคโนโลยี   

8  นางสาวภุมภา  มั่นวิชาชัย  เจาหนาที่วิจัย 
 9.  นางสาวชนิดา ประจักษจิตร  เจาหนาที่วิจัย 
 10. นางสาวแสงแข สพันธุพงศ  เจาหนาที่วิจัย 

11. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจาหนาที่วิจัย 
 12. นายปยวัฒน  เจริญทรัพย  เจาหนาที่วิจัย 
 13. นางสาวรุจริา  จันทรสุวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 14. นางสาวอรวรรณ มุกนนท   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

15. นางกัญญาณัฐ พวงแสง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
16.  นางสาวประภาพร สําราญสุข  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 17. นางสาวหน่ึงฤทัย แกวคํา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 18. นางสาวหญิง  มัทนัง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 19. นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 20. นางสาววรัญญา แกวสากล  เจาหนาที่คลินิกเทคโนโลยี 
 21. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

ผูไมมาประชุม 
1. ดร.สําเรงิ  รักซอน   ติดราชการ  

  

เริ่มประชุมเวลา   9.00 น. 
 

 ประธานกลาวเปดการประชุม    และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
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เร่ืองทีป่ระชุม ที่ประชุม/มต ิ
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1  รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   
       จากผลการประเมินใน มทร.พระนคร ในภาพรวม ได 97.02 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน  สวพ. ได 96.06 คะแนน 
1.2  การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผานระบบ BPM  
      ถาหนวยงานตองการปรบัแผนปฏิบัติราชการ ตองทําเรือ่งขอปรับแผนไปยัง กนผ. เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ แลว กนผ. จะปรับแกในระบบ BPM และสงขอมลูไปยัง
ระบบ ERP 
1.3  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ผานระบบ BPM 
       การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ใหรายงานทัง้เชิงปรมิาณ 
และเชิงคุณภาพ ใหบุคลากรทุกคนรบัทราบและเขาใจรวมกนัในการสงขอมลูใหงานติดตาม
ประเมินผล 
1.4  สรุปรายละเอียดการจัดกจิกรรมเดินการกุศลของ มทร.พระนคร 
      กองพัฒนานักศึกษา รายงานการจัดกจิกรรมเดินการกศุลของ มทร.พระนคร มี
งบประมาณ 318,153.82 บาท ใชจาย 35,860 บาท เหลือ 282,293.83 บาท 
มหาวิทยาลัยจะนําทลูเกลาถวายสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
1.5  การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554 
       สถาบันวิจัยและพฒันา ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ลูกจาง
ช่ัวคราวทุกคนสามารถสอบได สําหรบัพนักงานมหาวิทยาลยัที่ไดรับทุนศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท เมื่อจบการศึกษาแลวสามารถขอปรับวุฒิได 
1.6  การกําหนดกรอบอัตรากําลงั สวพ. ป 2555 
      กรอบอัตรากําลังใหมในป 2555 กองบริหารงานบุคคล จะดําเนินการจัดทําในเดือน
เมษายน 2554  สวพ. จะกําหนดกรอบใหม โดยเพิม่อัตรานักวิจัย 4 คน เปนสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 คน และสายสงัคม 2 คน 
1.7  นโยบายการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      การพัฒนาบุคลกรในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัย มอบกองบรหิารงาน
บุคคล ดําเนินการภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกบัปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.8  บันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานของผูบรหิาร ประจําป พ.ศ. 2553 - 2554 
       ผอ.สวพ. ไดลงนามขอตกลงการปฏิบัติงานกับอธิการบดี และ ผอ. ตองลงนาม
ขอตกลงฯ กบั  รอง ผอ. และ รอง ผอ. ตองลงนามขอตกลงฯ กับบุคลกร ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับของ สกอ. เพื่อใชประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพือ่เลื่อนข้ันเงินเดือน
ของบุคลากร 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
2.1  งานประกันคุณภาพ 
       1)  งานบริการวิชาการ มอบหมายให ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุง และนางสาววัชราภรณ
ชัยวรรณ  ทําแบบฟอรมเก็บรวมรวบขอมูลการบริการวิชาการ      
 
       

 
-  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหปรับแกแบบฟอรม 
โดยรวมโครงการของ 9 
คณะ และ สวพ.อยูใน
แบบฟอรมเดียวกัน 
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 เรื่องที่ประชุม ท่ีประชุม/มติ 
  2)  การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 
 
  3)  การจัดทําคําอธิบายของตัวช้ีวัดแตละขอ เพื่อใชเอกสารประกอบการตรวจ 

ประเมิน 
       4)  องคประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบงช้ีที่ 4.1 – 4.6 
 
   
 
 
 
       5) องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงัคม ตัวบงช้ีที่ 5.1 – 55  
           ตัวบงช้ีที่ 5.1 เอกสารหลกัฐานที่ตองม ี

1. ข้ันตอนการบริการวิชาการของหนวยงาน (PM 07) 
2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการ (ใชชุดเดียวกับบรหิาร

งานวิจัย) 
3. แผนการปฏิบัติงานบริการวิชาการโดยกําหนดเปน Action Plan 
4. เอกสารที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
5. เอกสารรายงานผลการบริการวิชาการทีส่งตามสายบงัคับบญัชา                 

(นางสาววัชราภรณ  ชัยวรรณ บันทึกถึง ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง แลวบันทึกตอ
ถึง ผอ.สวพ.) 

           เกณฑมาตรฐานและเอกสารทีเ่กี่ยวของ ศึกษาจากคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และคูมือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา 
 

           6)  การประกันคุณภาพ จะมกีารตรวจประเมินภายในใหแลวเสรจ็ภายในเดือน
เมษายน 2554 โดยประธานตรวจตองผานการอบรมผูตรวจประเมินดาน Advance ของ 
สกอ. และกรรมการตองผานการอบรมหลักสูตรของ สกอ. ดวย และนําเขาขอมูลใน CHE 
Online ทุกระดับ โดยเนน Inprovement  Plan และใหผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และนําผลไปใชปฏิบัติจรงิ 
          7)  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารงานบรกิารวิชาการ 
 
 

          8)  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบรกิารวิชาการ วันที่ 29 มีนาคม 2554 
          9)  การประชุมกลุมบริหารงานวิจัย และกลุมบริการวิชาการ วันที่ 18 มีนาคม 
2554  
 

- มอบ ดร.สรุเชษฐ เดชฟุง 
ดําเนินการ โดยจัดทํา 8 
ตอน 
- มอบ ผศ.อุดมวิชช       
พลเย่ียม 
- มอบกลุมบรหิารงานวิจัย
7 คน การจัดทําเอกสาร
หลักฐานใหถูกตองชัดเจน
สามารถนํามาตอบตัวบงช้ีที่ 
4.1 – 4.6 ได 
 
- มอบ ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุง
และนางสาววัชราภรณ  
ชัยวรรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
- มอบนางสาวรจุิรา    
จันทรสุวรรณ 
 

 
 
 

- มอบ นางสาววัชราภรณ  
ชัยวรรณ  
 

- เห็นชอบ 
- เห็นชอบ 
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 เรื่องที่ประชุม ท่ีประชุม/มติ 

             10)  ตัวช้ีวดัเฉพาะสถาบันวจิัยและพัฒนา องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการ
จัดการ ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 ระบบบริหารความเส่ียง กิจกรรมเพ่ือใหการปฏิบัติงานโครงการ
เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงการปฏิบัติงานยังมีความ
เส่ียง อยู 2 ขอ คือ 
                   10.1 ผูปฏิบัติงานไมแจงการขอเพ่ิมแผนการปฏิบัติราชการ ใหงาน
งบประมาณและแผนทราบ เม่ือมีการเพ่ิมโครงการนอกแผน 
                  10.2 ผูรับผิดชอบรายโครงการไมแจงการปรบัเปล่ียนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ใหงานงบประมาณและแผนทราบ  
                  งานงบประมาณไดจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานการเพ่ิมแผนการปฏิบัติ
ราชการและการปรับเปล่ียนระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

- มอบบุคลากรทุกคนถือ
ปฏิบัต ิ

 
 
ปดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
        นางสุจินดา   รังสิกรรพุม 
        ผูจดรายงานการประชุม
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