
 
รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ 1/2560 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

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

ผู้มาประชุม 
 

  1.  นายสิงห์แก้ว   ป๊อกเทิ่ง   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  นายประกอบ   ชาติภุกต์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
4.  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 5.  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
 6.  นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง   นักวิจัยปฏิบัติการ 
 7.  นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ  นักวิจัยปฏิบัติการ 
 8.  นางถวิกา   ค าใบ   นักวิจัยปฏิบัติการ  

9.  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
10. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
11. นางสาววิสุตา  วรรณห้วย  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
12. นายณัฏฐภัค   ฉิมทกานนท์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
13. นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
14. นางสาวเรณู   ยะแสง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
15.นางสาวฐิติมา   รัตโนภาส  เจ้าหน้าที่วิจัย  
16. นางสาวหญิง   มัทนัง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
17. นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
18. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า   นักวิชาการศึกษา 
19. นางสาวดวงตา  เข็มทรัพย์  นักวิชาการศึกษา 
20. นางสาวอารีย์  ศรีนคร   นักวิชาการศึกษา 
21. นางสาวชาวิณี    บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
22. นางสาววัลลภา  ฟักประไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
23. นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 24. นางสาวพัชรา  หนูเรืองงาม 

    

ประชมุเวลา  13.30  น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 1.  การเดินทางไป MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเดิมจะด าเนินการ

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปวิจัยสัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
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แต่เนื่องด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปราชการต่างประเทศจึงไม่สามารถที่จะด าเนินการ MOU ได้ 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้วันที่สะดวกในการด าเนินการ MOU เป็นวันที่ 14 และวันที่ 28 มีนาคม 
2560 เนื่องจากในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  มทร.พระนครมีความเห็นว่า
ระยะเวลาห่างเกินไปจึงขอให้ เป็นวันที่  14 มีนาคม 2560 โดย ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์  ได้ติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดเป็นช่วงเวลา 9.00 – 11.00 น. จะได้มีการท า MOU ระหว่างอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้การเดินทางไปท า MOU จะ
มี อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาฝ่ายวิจัย และอาจจะต้องมีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่จะต้องเป็นคนคอยประสานงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาไปด้วย แต่ต้องสอบถามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อีกครั้งก่อนว่าจะต้องน าบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาไปด้วยหรือไม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  
 1.2.1 ได้รับแจ้งจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้ทุกหน่วยงานท าแบบ

ส ารวจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education เพ่ือทราบความต้องการของแต่ละบุคคลในการ
อบรมดังกล่าว และเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในเรื่อง Digital University   

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
      นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง กล่าว เนื่องด้วยนางสาววัลลภา  ฟักประไพ ได้ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย และอธิการบดีได้ลงนามในค าสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอปรึกษา
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยเป็น
ช่วงเดือนไหนดี เพราะการตรวจประกันคุณภาพจะเลื่อนเร็วขึ้นประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
      ประธาน กล่าว คงก าหนดวันประชุมก่อนการตรวจประกันคุณภาพ  
      นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง กล่าว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยจะต้องไม่
กระชั้นชิดเกินไปเนื่องจากต้องมีมติจากคณะกรรมการในการนับเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนว่าควรเป็นแบบไหน
เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการให้เสร็จก่อนวันตรวจประเมินคุณภาพ  
   ประธาน กล่าว ขอให้เป็นช่วงกลางเดือนมีนาคม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบนางสาวเมทิกา พ่วงแสง ด าเนินการก าหนดวันประชุมพร้อมแจ้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
 



3 

 

 4.2 รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี สวพ. 
      ประธาน กล่าว อยากให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล่มรายงานประจ าปีให้ทันสมัย  
   นายประกอบ  ชาติภุกต์ กล่าว ซึ่งเล่มรายงานประจ าปีสถาบันวิจัยและพัฒนานั้นมีเนื้อหา
เยอะมาก จึงน าตัวอย่างรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยข้างในเล่มมีความทันสมัย เนื้อหา
ไม่เยอะ มีหัวข้อแล้วเนื้อหาสรุป การจัดวางข้อมูล รูปภาพต่าง ๆ เน้นรูปภาพเพ่ือให้น่าอ่านมากขึ้นและมีรูปแบบ
ทันสมัยเลยมีความคิดเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนบ้าง เพราะสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้รูปแบบเดิมมานานแล้ว และได้
ปรึกษาประธานและนางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม ในเรื่องดังกล่าว    

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบนายประกอบ  ชาติภุกต์และงานแผนและงบประมาณด าเนินการ 

 4.3 เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท ์กล่าว ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลได้มีหนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงาน 
ให้จัดท าแบบบรรยายลักษณะงานทุกงานและทุกต าแหน่งงานและต้องจัดท าขั้นตอนให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่        
23 – 25 มกราคม 2560  

 ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2552 
    -  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นงานวิชาชีพ เช่น ต าแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า สถาปนิก 
     ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นงานเชี่ยวชาญเฉพาะตามภารกิจ

หลักของหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
 -  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ได้แก่ 
  - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 - ระดับเชี่ยวชาญ 
 - ระดับช านาญการพิเศษ 
 - ระดับช านาญการ 
 - ระดับปฏิบัติการ 

 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
          2.1 หลักเกณฑ์การก าหนดระดับต าแหน่ง 
     - ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ มีองค์ประกอบการ
ประเมินค่างาน ดังนี้ 
     (ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ  30  คะแนน 
     (ข) ความยุ่งยากของงาน  30  คะแนน 
     (ค) การก ากับตรวจสอบ  20  คะแนน 
     (ง) การตัดสินใจ  20  คะแนน 
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เกณฑ์การตัดสิน ระดับช านาญงาน ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป ระดับช านาญงานพิเศษ ได้คะแนน 84 คะแนนขึ้นไป 
โดยใช้แบบ ก.บ.พ. 1 
     - ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญ
การพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมินค่างานดังนี้ 
     (ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ  30  คะแนน 
     (ข) ความยุ่งยากของงาน  30  คะแนน 
     (ค) การก ากับตรวจสอบ  20  คะแนน 
     (ง) การตัดสินใจ  20  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน ระดับช านาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป ระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนน 84 คะแนนขึ้น
ไป โดยใช้แบบ ก.บ.พ. 2 
     - ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ก าหนดให้มีได้ใน
ส านักงานอธิการบดี มีองค์ประกอบการประเมินค่างาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 
   - ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน 
    - ความรู้และความช านาญงาน 
    - การบริหารจัดการ 
    - การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
   - ด้านความสามารถในการตัดสิสนใจและแก้ปัญหา 
    - กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
    - อิสระในการคิด 
    - ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา 
   - ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ 
    - การวิเคราะห์ข้อมูล 
    - อิสระในการปฏิบัติงาน 
    - ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
    - ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
เกณฑ์การตัดสิน ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 170 คะแนนขึ้นไป โดยใช้แบบ ก.บ.พ. 3 
 - ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ กรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ           
มีองค์ประกอบการประเมินค่างานดังนี้ 
     (ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ  20  คะแนน 
     (ข) ความยุ่งยากของงาน  20  คะแนน 
     (ค) การก ากับตรวจสอบ  20  คะแนน 
     (ง) การตัดสินใจ  20  คะแนน 
     (จ) การบริหารจัดการ 20 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน  หัวหน้าหน่วยงานระดับช านาญการ ได้ 60 คะแนนขึ้นไป   

 หัวหน้าหน่วยงานระดับช านาญการพิเศษ ได้ 70 คะแนนขึ้นไป  
 หัวหน้าหน่วยงานระดับเชี่ยวชาญ ได้ 80 คะแนนขึ้นไป  
 โดยใช้แบบ ก.บ.พ. 4 
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 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 
  - ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
  - รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานกรรมการ 
  - บุคคลที่อธิการบดีเห็นสมควรจ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
   - ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง เป็นกรรมการ 
  - ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  การก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  - หน่วยงานเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินค่างานของต าแหน่ง 
  - คณะกรรมการประเมินค่างานพิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอ ก.บ.พ. 
  - ก.บ.พ. ให้ความเห็นชอบการประเมินค่างานของต าแหน่ง และอนุมัติการก าหนดระดับต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
  การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการรวบรวมวิเคราะห์ลักษณะงาน และผลสัมฤทธิ์ที่องค์กร
คาดหวังจากงาน โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะที่
ต้องการเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 ความหมายของการประเมินค่างาน  
            การประเมินค่างานเป็นวิธีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อตีค่างาน โดยเป็นกระบวนการวัด 
ความสัมพันธ์หรือคุณค่างานของต าแหน่ง ที่ไม่ใช่วัดปริมาณงาน ซึ่งเป็นการน างานทั้งหมดมาเปรียบเทียบกัน
ภายใต้ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพ่ือตีค่างานออกมา 

 ท าไมต้องประเมินค่างาน 
 - เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของต าแหน่งเป็นระบบ สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะงาน 
 - เพ่ือให้การก าหนดระดับต าแหน่งเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม และไม่เหลื่อมล้ ากันระหว่างหน่วยงาน 
 - เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม      
 การก าหนดระดับต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

            - ยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน 
  - การประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพงานของต าแหน่ง ตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีต้องการในการปฏิบัติงาน (ตาม ก.พ.อ. ก าหนด) 
  ความหมายแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  - เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทและคุณลักษณะของ        
ผู้ด ารงต าแหน่ง ของต าแหน่งงานใดต าแหน่งงานหนึ่งในองค์กร 
  - เป็นเอกสารที่บ่งบอกหรือแสดงให้เห็นว่างานในต าแหน่งนั้นๆ จะต้องท าอะไรบ้าง งานนั้น
ส าคัญต่อองค์กรอย่างไร และคนที่ท างานในต าแหน่งงานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
  - เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นส าหรับแต่ละต าแหน่งงานในองค์กร โดยจัดท าไว้อย่างชัดเจน เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาท และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งงาน 
  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ต่อไปนี้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่จะเลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้นจะต้องมีการวิเคราะห์ค่างาน โดยต้องท าแบบบรรยายลักษณะงานและวิเคราะห์งาน การเขียนให้เนื้อหาที่
เขียนอธิบายถึงความยุ่งยากของงานในแต่ละระดับต าแหน่งงานที่สูงขึ้นเช่น ระดับปฏิบัติการที่จะเลื่อนเป็นระดับ
ช านาญการ ในการท างานมีความยุ่งยากมากขึ้นอย่างไร ใช้ความช านาญที่มากขึ้น มีประสบการณ์ที่มากขึ้น            
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และระดับช านาญการพิเศษในการท างานมีความยุ่งยากมากขึ้นจากระดับช านาญการอย่างไร ใช้ความช านาญที่
มากขึ้นอย่างไร มีประสบการณ์ที่มากขึ้นอย่างไร จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนท าไว้ล่วงหน้า โดยสามารถ
เข้าไปดูข้อมูลต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง แบบฟอร์มบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะห์งาน ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งจะให้นางสาวนางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ ด าเนินการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไว้ให้ 
และขอแจ้งเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิจัยนางถวิกา  ค าใบ ได้ลาออกจากราชการในวันที่ 1 มีนาคม 2560 
และจะมีการเปิดรับสมัครในต าแหน่งดังกล่าวจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ส่วนต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยซึ่งนางสาวอินท์ธีมา  
หิรัญอัครวงศ์ ยังมีชื่ออยู่ในสถาบันวิจัยและพัฒนา จนกว่าจะมีการประชุม กบม. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือ
พิจารณาให้ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ โดยอายุราชการและเงินเดือนได้รับต่อเนื่องไม่ต้องเริ่มใหม่  แต่จะท าให้
สถาบันวิจัยและพัฒนายังไม่สามารถหาบุคลากรมาแทนได้ ส่วนการปรับต าแหน่งของนางสาววิสุตา  วรรณห้วย  
จะสอบถามทางกองบริหารงานบุคคลให้อีกครั้ง เพราะในก่อนหน้านี้ที่มีการปรับต าแหน่งของนางสาวอินท์ธีมา  
หิรัญอัครวงศ์ นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน จากเจ้าหน้าที่วิจัยเป็นนักวิจัย 
เนื่องจากในต าแหน่งที่ทั้งสามคนครองอยู่เป็นต าแหน่งนักวิจัยเลยสามารถท าให้ปรับเปลี่ยนได้ทันที ส่วนการปรับ
ต าแหน่งของนางสาววิสุตา  วรรณห้วย ไม่มั่นใจว่าสามารถด าเนินการปรับได้เลยหรือไม่อย่างไรจึงต้องสอบถาม
ก่อนแล้วจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง และมีเรื่องแจ้งให้ทราบว่าทางกองบริหารงานบุคคลจะมีการท ากรอบ
อัตราก าลังที่จะครอบคลุมถึงปี พ.ศ.2564 อยากจะเปลี่ยนต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยให้เป็นนักวิชาการศึกษาเพราะมี
โอกาสเติบโตมากกว่าแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการเปลี่ยนได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่วิจัยจะเลื่อนระดับได้ถึงแค่
ช านาญการส่วนนักวิชาการศึกษาจะเลื่อนระดับได้ถึงช านาญการพิเศษในขณะที่ เข้าปฏิบัติงานจากวุฒิปริญญาตรี
เหมือนกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบนางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์ ด าเนินการน าข้อมูลและแบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 ผลการด าเนินงานการท าสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและการจัดท าราคากลางงานวิจัย 
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มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 สรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 
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มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.5 ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง                   
6 มกราคม 2560 

ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 6 มกราคม  2560 
จ านวน 9 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 6.1 วิจัยสัญจร 
 นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง กล่าว ก าหนดการวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันแรกจะอยู่ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยช่วงเช้าจะดูงานเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ช่วงบ่ายจะเป็นงานด้านวารสารและการ
บริหารงานวิจัย ในวันที่สองจะเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วงเช้าจะมีการดูงานด้านวารสาร ในช่วง
บ่ายของวันที่สองเป็นต้นไปจะให้นักวิจัยได้พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยทางทัวร์จะจัดโปรแกรมให้มีการท่องเที่ยวตาม
เส้นทางดังกล่าว และจะไปสุดทางที่วัดป่าภูก้อน จากนั้นจะเดินทางกลับโดยเครื่องบินจะขึ้นเครื่องที่สนามบิน
จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ร่วมโครงการจากคณะทั้ง 9 คณะรวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนามี
จ านวนทั้งสิ้น 38 คน ได้จ านวนครบตามเป้าหมาย 

 6.2 บริการวิชาการสัญจร 
 นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร กล่าว การบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนจะด าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 ที่ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้
คณะ 9 คณะได้ส่งรายชื่อมาครบทุกคณะเรียบร้อยเป็นจ านวน 26 คน สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีกลุ่มบริการ
วิชาการจ านวน 5 คน กลุ่มวิจัยจ านวน 11 คน ส่วนการประสานงานชุมชนนางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า ได้
ด าเนินการติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล สถานที่ อาหาร เรียบร้อยแล้ว จะเหลือการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 6.3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
 นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง กล่าว ซึ่งกองแผนให้ด าเนินการส่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2559 
เนื่องจากได้รวบรวมจากคณะที่ส่งมาแค่ 6 คณะ ซึ่งยังขาดอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะบริหารธุรกิจ จะขออนุญาตส่งอีเมล์ของ 6 คณะ ให้กับกองนโยบายและแผนก่อน 
และนางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน แจ้งว่าส่วนฉบับสมบูรณ์สามารถส่งได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 

นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


