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รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ 4/2560 
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

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

ผู้มาประชุม 
 

  1.  นายประกอบ   ชาติภุกต์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  นายสมชาย   เหลืองสด  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  นางสาวพรกนก  ศรีงาม   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
5.  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 6.  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน  นักวิจัยปฏิบัติการ 
 7.  นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง   นักวิจัยปฏิบัติการ 

8. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร  นักวิจัยปฏิบัติการ 
9. นางสาววิสุตา   วรรณห้วย  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
10. นายณัฏฐภัค   ฉิมทกานนท์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
11. นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
12.นางสาวฐิติมา   รัตโนภาส  เจ้าหน้าที่วิจัย  
13. นางสาวหญิง   มัทนัง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
14. นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า   นักวิชาการศึกษา 
16. นางสาวอารีย์  ศรีนคร   นักวิชาการศึกษา 
17. นางสาวชาวิณี    บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18. นางสาววัลลภา  ฟักประไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19. นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20. นางสาวพัชรา  หนูเรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวเรณู   วงค์ลังกา  ลาคลอด 

    

ประชมุเวลา  13.30  น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
     1.1.1  เปลี่ยนระยะเวลาการอบรมผู้บริหารระดับสูง (รมส.) 
     ประธาน กล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่ง รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รมส.) ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560           
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ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา และศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งนี้มอบหมายให้ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย          
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ และหัวหน้าส านักงาน รักษาราชการแทนตามล าดับระหว่างที่เข้ารับการอบรม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  
 1.2.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E – doc) 
     นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการใช้ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้บุคลากรทุกคนเปิดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกวัน เนื่องจากมีการเก็บสถิติ
การเข้าใช้งานของแต่ละหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.2.2 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E – meeting) 
     นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ในการประชุมครั้งต่อไปจะมีการใช้ระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ (E – meeting) โดยที่การเชิญประชุม และรวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับการประชุมจะใช้ระบบ
ดังกล่าว  

    นางสาววัลลภา  ฟักประไพ ชี้แจง การเข้าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E – meeting) 
จะใช้รหัสเหมือนการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยการเชิญการเข้าร่วมประชุมจะมีการแจ้งล่วงหน้า
ผ่าน Email @rmutp.ac.th ของทุกคน ขอให้ทุกคนเข้าไปกดตอบรับการเข้าร่วม แต่ในระยะแรกจะแจ้งผ่านไลน์
กลุ่มเบื้องต้นก่อน  

   นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ได้มีใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E – meeting) 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และจะใช้ในการประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป 

   ประธาน กล่าว เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเปิด Email ทุกวัน เพ่ือรับทราบข้อมูล
และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2.3 ตรวจประกันคุณภาพภายใน SAR สวพ. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 
     นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดวันตรวจประกัน
คุณภาพภายใน SAR สวพ. ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยส่งข้อมูลให้งานประกันคุณภาพ 
     นางสาววัลลภา  ฟักประไพ กล่าว ขอให้ส่งข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในวันพุธที่ 
26 กรกฎาคม 2560  
     ประธาน กล่าว ขอสอบถาม คณะกรรมการที่จะตรวจตรวจประกันคุณภาพภายใน 
SAR สวพ. มีใครบ้าง 
     นางสาววัลลภา  ฟักประไพ กล่าว คณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุบิน  ยุระรัช จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกรรมการผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง                
ฉันทวิทย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมิน และ ดร.กาญจนา  ลือพงษ์              
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการและ
เลขานุการผู้ตรวจประเมิน 
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 ประธาน กล่าว จะทราบหรือไม่ว่าคณะกรรมการแต่ละท่านจะตรวจองค์ประกอบไห้ 
 นางสาววัลลภา  ฟักประไพ กล่าว ยังไม่สามารถทราบได้ เพราะคณะกรรมการจะมี
การประชุมกันก่อนในวันที่จะท าการตรวจประกันคุณภาพภายใน SAR สวพ.  

มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2.4 ก าหนดวันถ่ายรูปบุคลากร สวพ. วันที่ 4  กันยายน 2560 
      นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว เนื่องจากจะด าเนินการท าเล่มรายงานประจ าปี 2560 
ทั้งนี้ขอก าหนดวันถ่ายรูปบุคลากร สวพ. ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องสตูดิโอ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเอนกประสงค์ การแต่งการเสื้อเชิ้ตสีขาว สวมสูทกางเกงสีด า รองเท้าคัทชูสีด า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 กลไกการด าเนินงานตรวจสอบงานวิจัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผล

การด าเนินงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2562 
 นางสาวพรกนก ศรีงาม กล่าว เรื่องนี้มาจากการที่รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวในการอบรม ENDNOTE ว่ามีงานวิจัยมีปัญหาเรื่องค้างส่งงาน การล่าช้า และการขอคืนงบประมาณ ทั้งนี้ 
สวพ.จะมีกลไกในการเร่งรัดติดตามอย่างไร ให้ได้ผลของการท างานวิจัยตามก าหนดเวลา  และรองอธิการฝ่าย
วิชาการและวิจัยเสนอแนะว่าควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณเพ่ือลงไปตรวจตามไตรมาส ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
หรือไม่ และถ้ามีการแต่งตั้งกรรมการจะมีใครบ้าง และฝ่ายไหนบ้าง เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบติดตามการท างาน
วิจัย 

 ประธาน กล่าว เหมือนมีบางคณะที่ขอไม่รับเงินงวดที่ 2 หรืองวดที่ 3 ซึ่งเข้าใจว่า
นักวิจัยอาจมีภาระงานบริหารเยอะจึงท าให้เกิดเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ สวพ. เป็นหน่วยงานหลักและเป็นหน้าที่ในการ
ติดตาม สวพ.จะมีหน้าที่อย่างไร ท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย ระบุว่าการที่ใช้หนังสือตอบรับ บันทึกการ
แจ้งต่าง ๆ ไม่เพียงพอ อยากจะให้ สวพ. ได้เข้าไปถึงแต่ละคณะว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วกี่เปอร์เซ็น และ
จะเป็นภาระของ สวพ. ที่หนักเลยทีเดียว ทั้งในเรื่องการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ สวพ. จะมีวิธีการอย่างไร อยากให้
มุ่งเป้าไปที่คณะที่มักจะเกิดปัญหาเข้าไปก ากับติดตาม เพราะ สวพ. คงจะไม่สามารถลงไปได้ทุกคณะ สอบถาม
ความคิดเห็นของหัวหน้างานประสานงานวิจัย 

 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว ถ้าจะให้มีการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวเห็นว่า
จะยาก และเรื่องการขอคืนงบประมาณเพ่ิงจะมีปี งบประมาณนี้ครั้งแรก เพราะปกติที่ผ่านไม่เคยมีเหตุการณ์
ดังกล่าว 

 นางสาวพรกนก ศรีงาม กล่าว เนื่องจากเป็นนโยบายของรองอธิการฝ่ายวิชาการและ
วิจัย สวพ.อาจจะท าเป็นการเขียนกลไกข้ึนมาเพ่ือใช้ส าหรับในการตรวจประกันคุณภาพภายใน เพราะถ้าไม่ได้มีการ
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ลงไปตรวจสอบถึงคณะ ว่า สวพ.ได้มีการแก้ปัญหาอย่างไร และมีการตรวจสอบอย่างไร ติดตามผลรายไตรมาส
หรือไม่อย่างไร อีกท้ังต้องแจ้งคณะแต่ละคณะให้ทราบว่าถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับการท างานวิจัยล่าช้า สวพ.จะมี
การสุ่มติดตามตรวจสอบคณะที่เกิดปัญหา 

 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว ในการอบรม ENDNOTE รองอธิการฝ่าย
วิชาการและวิจัย ต้องการให้รายงานความก้าวหน้า โดยต้องมีข้อมูลงานที่ด าเนินการแล้วกี่เปอร์เซ็นแนบมาพร้อม
ตัวแบบรายงานความก้าวหน้าปกติ 

 นางสาวพรกนก ศรีงาม กล่าว สวพ. จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ดังกล่าวหรือไม ่

 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม กล่าว จ าได้ว่า คณะกรรมการประจ า สวพ. เคย
เสนอแนะเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว  แต่ สวพ. ยังไม่ได้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า สวพ. 

 ประธาน กล่าว การแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน 1 ชุด โดยจะเป็นคณะกรรมการ
ประเมินสุ่มตรวจงานวิจัยของนักวิจัยคณะที่มีปัญหา และในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ทั้งนี้
จะต้องมีการท าแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ โดยจะดูจากแบบฟอร์มของ วช. ที่เป็นการรายงานผลการท างานวิจัยว่าถึง
ขั้นตอนไหน และท าแล้วเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์มีการเขียนบรรยายมีรูปภาพประกอบ และมีกระบวนการในแบบฟอร์ม
แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานจริง มีการเขียนปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขในแบบฟอร์มนั้นด้วย  

 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว ขณะนี้ วช. จะมีระบบ NRMS ซึ่งจะต้องให้
นักวิจัยรายงานในระบบดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องเข้าไปกรอกในระบบเองแต่ระบบค่อนข้างจะละเอียดมาก เห็น
ควรว่าจะต้องมีการอบรมนักวิจัยก่อน และในระบบดังกล่าวจะมี การรายงานการเบิกจ่ายและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของโครงการวิจัยแต่ยังติดเรื่องวิทยากร 

 นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง กล่าว ได้รับแจ้งจาก วช. ไม่สามารถมาเป็นวิทยากรให้ได้ 
เพราะตอนนี้ทุกหน่วยงานเชิญวิทยากรจาก วช. เช่นเดียวกันจนท าให้บุคลากรไม่เพียงพอในการท าหน้าที่วิทยากร 
ทาง วช. จึงเปิดอบรมให้แต่ตอนนี้ก็เต็มทุกรอบจนถึงเดือนกันยายน 

 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว มีความจ าเป็นมากให้นักวิจัยอบรมระบบ 
NRMS และได้เข้าอบรมมาแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่เคยผ่านมา แต่ถ้าได้เข้าอบรมในช่วงเดือนกันยายน 
น่าจะเป็นระบบใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ได้เต็มไปหมดแล้ว  

 ประธาน กล่าว อยากให้บุคลากรของ สวพ. อย่างเช่น นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร 
ที่เป็นผู้ดูแลระบบ NRMS ควรจะต้องมีความรู้ในระบบและต้องมีความรู้ในทันทีที่ วช. มีการปรับเปลี่ยนระบบและ
ต้องสามารถใช้ระบบ NRMS ได้เท่ากับบุคลากรของ วช. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร ต้องพัฒนาตนเองและต้อง
ขึ้นเป็นวิทยากรภายในเพ่ือสอนนักวิจัยโดยการเปิดอบรม ส่วนในเบื้องต้นจะให้มีการใช้แบบฟอร์มหรือจะใช้ใน
ระบบ NRMS ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในระบบ NRMS 
เนื่องจากรัฐบาลมีการเรียกข้อมูลจากระบบนี้ทั้งหมด 

 ประธาน กล่าว นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร สามารถศึกษาระบบ NRMS ได้
หรือไม ่

 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว พอได้ แต่บางอย่างก็ไม่สามารถ ขนาดบุคลากร
ของ วช. ก็ยังให้ค าตอบในบางอย่างไม่ได้ชัดเจน แต่ในการที่ได้เข้าไปอบรมจะมีคู่มือการใช้ระบบมาให้ เห็นควรต้อง
ให้นักวิจัยเข้ามาอบรมการใช้ระบบ NRMS ก่อน 
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 ประธาน กล่าว ขอให้นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร ศึกษาด้วยตัวเองก่อน และถ้ามี
ข้อปัญหาในส่วนไหนให้จดบันทึกเพ่ือไปสอบถามบุคลากรของ วช. อีกครั้งนึง แล้วค่อยจัดให้มีการอบรมนักวิจัย 

 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว ถ้าจะมีการให้นักวิจัยมาอบรมเห็นควรให้อบรม
เป็นต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพราะนักวิจัยใช้ระบบแค่รายงานความก้าวหน้าอย่างเดียว ส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณนักวิจัยไม่สามารถที่จะเข้าไปท าในระบบเองได้ทาง สวพ. ต้องเป็นคนด าเนินการให้ แต่ควรท าบันทึก
แจ้งเวียนให้แต่ละคณะเพ่ือสอบถามว่าในไตรมาสแรกมีการเบิกเงินเท่าไหร่ เมื่อไหร่ 

 ประธาน กล่าว ในช่วง 2- 3 เดือน นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร เร่งศึกษาข้อมูล
การใช้ระบบ NRMS แล้วขึ้นเป็นวิทยากรภายในโดยมาถ่ายทอดให้กับนางสาววิสุตา  วรรณห้วย และนายณัฏฐภัค 
ฉิมทกานนท์ เพ่ือเป็นผู้ช่วยในการจัดอบรมให้กับนักวิจัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย เพ่ือด าเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และมอบนางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบ NRMS เพ่ือขึ้นเป็นวิทยากร 

4.2 การควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สวพ. 
             ประธาน กล่าว ขอแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารและข้อมูลของ สวพ. โดยใน
แต่บุคคลควรมีการควบคุมเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เป็นงานของตัวเอง โดยไม่ให้น าออกสู่ภายนอก ถ้ามีนักวิจัย 
อาจารย์จากคณะใดก็ตามหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดก็ตาม ถ้าจะขอข้อมูลเพ่ือถ่ายเอกสาร หรือ
ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ควรจะต้องมีระบบกลไกในการขอข้อมูล จะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ปัจจุบันยังไม่มีปัญหา แต่ในอนาคตไม่แน่อาจเกิดปัญหาขึ้น เพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องใหญ่ ยกตัวอย่าง
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดปัญหาภายในเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารจนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก เพราะไม่มี
ระบบในการควบคุมเอกสาร ข้อมูลถูกส่งถ่ายออกภายนอกไปอย่างง่ายดาย และข้อมูลดังกล่าวถูกน าไปใช้ในทางที่
ไม่ถูกต้องและน าไปใช้ในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเกิด
ปัญหาจนถึงทุกวันนี้ไม่จบสิ้นมีการฟ้องร้องเรื่องราวมากมาย และไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นใน สวพ. 
เพราะเป็นหน่วยงานกลางที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ 
  นายสมชาย  เหลืองสด กล่าว โดยปกติจะใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณเป็นหลัก และยังมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถน ามาเทียบและดึงใน
ส่วนที่เราเกี่ยวข้องน ามาใช้ได้ และสามารถหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (สขร.) 
  ประธาน กล่าว ขอสอบถามหัวหน้าส านักงาน เห็นควรว่าจะต้องมีกระบวนการในการขอ
ข้อมูลจาก สวพ. มีความคิดเห็นอย่างไร 
  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว โดยปกติหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะขอข้อมูลอะไรก็ตาม
จะต้องให้ท าหนังสือมาขอข้อมูลเป็นทางการ แต่ถ้าการขอแบบส่วนตัวก็จะไม่ทราบในส่วนนั้นว่ามาขอส่วนตัวกับบุคลากร 
สวพ. และบุคลากร สวพ. ได้ให้ข้อมูลไปหรือไม่อย่างไร หลังจากการประชุมครั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนรับทราบถ้ามี
หน่วยงานอ่ืนจะมาขอข้อมูลจาก สวพ. ขอให้หน่วยงานนั้น ๆ ท าหนังสือเป็นทางการมาทุกครั้ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบบุคลากรทุกคนปฏิบัติเรื่องการควบคุมเอกสารทางราชการ 

   4.3 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มวิจัย 
  ประธาน กล่าว เนื่องด้วยโครงสร้างของกลุ่มวิจัยส่วนงานเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีภาระงานเยอะมากในต าแหน่งหัวหน้างาน มีงานย่อยได้แก่งานทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องการให้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญาชัดเจนขึ้นและจะส่งผลให้หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีภาระงานจะสูงขึ้นมาก 
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จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างใหม่เพ่ือให้ภาระงานของหัวหน้าแต่ละงานเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เนื้องานทรัพย์สินทาง
ปัญญามีความแตกต่างจากงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง เพราะทรัพย์สินทางปัญญาจะเกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย กระบวนการจัดการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินด้วย ดังนั้นจะดึงงานทรัพย์สินทางปัญญามา
เป็นอีกหนึ่งงาน จึงท าให้กลุ่มวิจัยจะมีงานทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ 1.งานประสานงานวิจัย 2.งานเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.งานพัฒนานักวิจัย และงานที่ 4 งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นั่นจะท าให้มีหัวหน้างาน
ทั้งหมด 4 คน หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
โดยมอบหมายให้ นางสาววัชราภรณ์  ชัยวัรรณ เข้ามาดูแลในงานดังกล่าวและในต าแหน่งนักวิจัยด้านงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ว่างอยู่จะรับบุคลากรเข้ามาใหม่โดยคุณสมบัติในการรับสมัครจะเป็นคุณสมบัติที่ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เคยเปิดรับสมัครไว้พร้อมกับคุณสมบัติของ สวพ. ที่ส าคัญคนที่จะเข้ามา
จะมีความรู้ด้านงานทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแท้จริง และจะมาเป็นลูกน้องของ นางสาววัชราภรณ์  ชัยวัรรณ 
เพราะฉะนั้นงานทรัพย์สินทางปัญญาจะมีบุคลากรจ านวน 2 คน และอาจจะต้องมีลูกจ้างชั่วคราวเพ่ิมอีก           
1 ต าแหน่ง ส่วนโครงสร้างงานทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรึกษากับผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล สรุปมีความ
เข้าใจตรงกัน และงานนี้เป็น 1 ใน 6 นโยบายที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ จะต้องมีความ
ชัดเจนภายในระยะเวลา 4 ปี และต้องมีความโดดเด่น อีกท้ังในอนาคตข้างหน้างานดังกล่าวอาจจะต้องเจริญเติบโต
ออกไปเป็นส านักงานหนึ่ง เรียกว่า ส านักบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อถึงเวลานั้น จะต้องมีผู้อ านวยการของ
ส านักเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ด้วยทางมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนและ
ท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ผู้อ านวยการมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนดังกล่าว จะได้จัด
น าเสนอมหาวิทยาลัยไปในคราวเดียว 
 นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ กล่าว ขอสอบถามเรื่องภาระงานจะมีการปรับเปลี่ยน
หรือไม่อย่างไร 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว จะมีการปรับเปลี่ยนภาระงานใหม่ทั้งหมด โดย
ว่าใครท างานอะไรก็จะใส่ภาระงานตามงานที่ท าจริง 
 นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว ในการปรับเปลี่ยนภาระงานจากการประชุม
เรื่องโครงสร้างและภาระงาน พอสรุปได้ดังนี้ ภาระงานนายณัฏฐภัค ฉิมทกานนท์ จากเดิมที่มีงานของบประมาณ
วิจัยจากแหล่งทุน และงานพัฒนาเว็บไซต์ และเพ่ิมสัญญารับทุนที่นางสาววิสุตา  วรรณห้วย เคยท า  
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว จะมีการปรับเปลี่ยนโยกงานทั้งหมดใหม่ โดย
นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ จะไม่ได้ท าในส่วนงานกองทุนเพ่ือการวิจัย 
 ประธาน กล่าว สรุป ภาระงานในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยจะมอบ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 
ส่วนภาระงานเดิมของ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เป็นหัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมอบภาระ
งานทั้งหมดให้ นางสาววิสุตา  วรรณห้วย เป็นหัวหน้างานดังกล่าว ส่วนภาระงานเดิมของ นางสาววิสุตา  วรรณห้วย 
ครึ่งหนึ่งโอนไปให้ นายณัฏฐภัค ฉิมทกานนท์ และอีกครึ่งหนึ่งมอบให้นักวิจัยที่จะบรรจุใหม่แทนต าแหน่งของ
นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ ส่วนภาระงานของ นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ ให้ไปรับงานใหม่งานทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งหมด ซึ่งภาระงานก าลังปรับชุดงานใหม่ ส่วนในต าแหน่งนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่รับสมัครใหม่
ต้องมารับภาระงานกองทุนเพ่ือการวิจัยและงานทรัพย์สินทางปัญญา เพราะจะท าให้ทุกคนมีภาระงานที่ใกล้เคียง
กันไม่น้อยเกินไป ไมม่ากเกินไป เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ชัดเจน 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ทั้งนี้จะเริ่มภาระงานใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ณ ปัจจุบันก็ยังคงต้องท างานเดิมอยู่และต้องศึกษาเรียนรู้งานใหม่ 
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 ประธาน กล่าว นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ จะต้องไปดูงานและศึกษางานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่วนในภาระงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้น ามาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งเพ่ิมเติมเองในบางส่วนเพื่อปรับใช้เป็นภาระงานดังกล่าว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงานบุคลากรด าเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาระงานที่จะใช้ในปีงบประมาณต่อไป    
 รวบถึงการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาโท 2 อัตรา พนักงานราชการ 
 วุฒิปริญญาตรี 1 อัตราและมอบนางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ เตรียมตัวไปดูงานและศึกษา                     
 ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   4.4 การจัดท าแผนด าเนินงานของกลุ่ม/งาน 
      นายสมชาย  เหลืองสด กล่าว ในการตรวจประกันคุณภาพ SAR สวพ. อยากให้ทุก
กลุ่ม/งาน ได้มีการจัดท าแผนด าเนินงานของกลุ่ม/งาน เพ่ือใช้ในการวางแผนงาน และให้มีการก ากับติดตามผ่าน
ตามล าดับขั้น ผ่านหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และรองผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย ตัวอย่างของงานบริการวิชาการ ดังนี้ 
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  นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ กล่าว ในการด าเนินงานเรื่องแผนการด าเนินงานต้องมี
การวางแผน (Plan) ไว้ก่อน หลังจากมีการวางแผนเสร็จถึงมีการด าเนินงาน (Action) ซึ่งถ้าท าแบบนี้สามารถท าได้ 
วันที่กับผู้รับรองแผนต้องเป็นตามจริงหรือไม่อย่างไร หรือเป็นการจัดท าเอกสารขึ้นมาเพ่ือรองรับการตรวจเท่านั้น
หรือไม ่
  นายสมชาย  เหลืองสด กล่าว ในการท าแผนด าเนินงานดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดว่า
จะต้องมีลายเซนต์ตามดังนี้ เพียงแค่ต้องการให้มีการปรับแผนปัจจุบันตามเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
นี้จริง และจะสามารถให้ผู้รับรองแผนเป็นปัจจุบันด้วยเช่นกัน 
  ประธาน กล่าว ขอให้รองผู้อ านวยการทั้ง 2 รอง หัวหน้ากลุ่มท างานร่วมกันในการ
ก ากับติดตามการท าแผนและการด าเนินงานของแต่ละคน และขอให้เสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่ม/งาน ด าเนินการ 

           4.5 กิจกรรม 5 ส. 
   นายสมชาย  เหลืองสด กล่าว ในการเข้ามารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
วิชาการ เห็นควรว่าต้องมีการจัดระเบียบเพื่อให้การด าเนินงานสะดวกข้ึน ทั้งนี้เลยเสนอให้มีการท ากิจกรรม 5 ส 
โดยการเข้าใจก่อนว่ากิจกรรม 5 ส คืออะไร กิจกรรม 5 ส. จะพูดถึงการปรับพฤติกรรมแบบง่ายๆ ในการจัดการ
ข้าวของเครื่องใช้ในการท างานของพนักงานแต่ละคน การปรับพฤติกรรมดังกล่าว ถูกแบ่งเป็น 5 เรื่องใหญ่ๆ คือ 
           1. การแยกแยะสิ่งของต่างๆ ให้ชัดเจน คือ “สะสาง” 
  2. การจัดหมวดหมู่สิ่งของให้ง่ายต่อการใช้ คือ “สะดวก” 
  3. การรักษาความ “สะอาด” สิ่งของเครื่องใช้ของตนเองอย่างทั่วถึง 
  4. หมั่นท า 3 ประการแรก โดยยึดถือหลัก “สุขลักษณะ” เป็นส าคัญ 
  5. ท ากิจกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจนเคยชิน กลายเป็นการ “สร้างนิสัย” ให้มีระเบียบวินัย 
              กิจกรรม 5 ส. หมายถึงการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท างาน
หรือสถานประกอบการ ซึ่งนั่นเป็นการอธิบายในขั้นต้น แต่ที่จริงๆ แล้ว 5 ส. ยังเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเพ่ิมผลผลิตโดยตรง หลักการของ 5 ส.  เป็นรากฐานส าคัญของเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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  นางสาวพรกนก  ศรีงาม กล่าว กิจกรรม 5 ส มีมานานมากตั้งแต่เริ่มเป็นมหาวิทยาลัยและ
มีการด าเนินการในตอนนั้นอย่างแข็งขัน ทั้งนี้ในการด าเนินการ 5 ส ท าให้เห็นว่าการท างานได้อย่างมีระบบ เวลาหางาน
ท าให้เราหาได้ง่ายขึ้น ท าให้รู้ว่างานไหนเร่งด่วน งานไหนไม่เร่งด่วน ไม่อยากให้มองว่าการท า 5 ส เป็นภาระ และการ
ท าลายเอกสาร ให้เก็บเอกสารที่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปีแล้วควรท าลาย (ยกเว้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน) 
  ประธาน กล่าว ขอก าหนดการท ากิจกรรม 5 ส เป็นวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 
  นางสาวพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม กล่าว ขอให้นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ ถ่ายรูป
ก่อนท ากิจกรรม 5 ส และหลังท ากิจกรรม 5 ส ในวันดังกล่าวขอให้บุคลากรทุกคนใสกางเกงเพ่ือการเตรียมพร้อม
ในการท ากิจกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบบุคลากร สวพ. ทุกคนด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 การบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างชั่วคราว 

   นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานกอง
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 การเปิดรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า สวพ. 
1. คุณสมบัติการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ที่ท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น 
2. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรือ เป็นผู้ช่วยนักวิจัย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.3 การจัดตั้งส านักบริการสังคม 
นายสมชาย  เหลืองสด กล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบาย

จัดตั้งส านักบริการสังคม โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท า ร่าง โครงการจัดตั้งส านักบริการสังคม  
น าเสนออธิการบดี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา น า ร่าง โครงการจัดตั้งส านักบริการสังคมเสนอกองบริหารงานบุคคล งาน
อัตราก าลังพิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ ส านัก หรือเทียบเท่า โดยเป็นไป
ตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือขอค าแนะน าในการรับ ร่าง โครงการจัดตั้ง
ส านักบริการสังคม และน าเสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านักบริการสังคม พิจารณาอีกครั้ง และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า สวพ. 
1. ปรับเหตุผลและความจ าเป็น โดยเน้นที่บทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือให้เห็นความชัดเจนของนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. ปรับวิสัยทัศน์ โดยเพิ่มให้ครบทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย 
3. จัดล าดับพันธกิจใหม่ ใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยไว้เป็นล าดับแรก และจัดล าดับที่ 1 

หารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยการบริการสังคมจากงบประมาณภายนอก ไว้ข้อสุดท้าย 
4. ปรับวัตถุประสงค์โดยเพิ่มให้ทุกคณะวิชามีส่วนร่วม 
5.  ปรับชื่อส านักเป็น BIC : Business Intelligence Center 
6. ปรับชื่องานย่อย “รับงานจ้าง” ใหม ่
7. วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยจากอดีตถึงปัจจุบันว่าอะไรท าให้เกิดรายได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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 5.4 การรับรองวารสารทางวิชาการและวิจัยระดับชาติ ซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ประกาศ
ของ ก.พ.อ. โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.5 ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ประธาน กล่าว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวม 37,607,400 บาท มีข้อเสนอการวิจัยที่
ผ่านการพิจารณารวมจ านวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.96 ข้อเสนอการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา            
รวมจ านวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.04 

 เป้าหมายที่ 1 :  วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,979,100 บาท 

 เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา 
จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ 19,205,700 บาท 

 เป้าหมายที่ 3 : วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ข้อเสนอการวิจัยที่
ผ่านการพิจารณา จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 16,422,600 บาท 
ในล าดับต่อใจจะต้องมีการจัดท าราคากลาง และการท าสัญญา ซึ่งงานทั้ง 2 เป็น 1 กิจกรรมของการพัฒนานักวิจัย 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง เป็นผู้รับผิดชอบ ในปกติจะมีการจัดงานทั้ง 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ท าให้
การด าเนินการช้าเกินไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานการจัดท าราคากลาง การท าสัญญา จะไม่จัดอยู่ใน
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย นั่นจะท าให้เงินที่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งสองถูกโยกไปจัดท ากิจกรรมอย่างอ่ืน ซึ่ง
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง จะต้องไปคิดกิจกรรมขึ้นมา ส่วนงานการจัดท าราคากลาง การท าสัญญาจะต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.6 การมอบหมายให้ น.ส.วัชราภรณ์  ชัยวรรณ ไปอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่น
ที่ 14 (สกอ.) ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 

    ประธาน กล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ ต าแหน่ง 
นักวิจัย เข้าอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14 (สกอ.) ตั้งแต่ 15 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2560 โดยจะมี
หน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.7 การเข้าร่วมประชุมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 

  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน กล่าว จากการประชุม หน่วยงาน สกว. ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัย
ส่งผลการประเมินงานตีพิมพ์วารสารวิชาการ สิทธิบัตร และการอ้างอิงในวารสาร ส่งผลการประเมินดังกล่าว 3 ปี
ย้อนหลัง เพ่ือไปพิจารณาให้ได้ระดับคุณภาพของสถาบัน โดยหน่วยงาน สกว. จะท าแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด ในการ
ประเมินจะเป็นการประเมินวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ แต่ควรมีการประชุมปรึกษาเพ่ือเลือกวารสารอีกครั้งหนึ่ง 
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5.8  การเข้าร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย University = Consortium เพ่ือบอกรับฐานข้อมูล 
Scopus 

 นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน กล่าว จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัย
เครือข่าย เดิมมหาวิทยาลัยได้ซื้อฐานข้อมูล Scopus มาใช้แล้ว 2 ปี ในราคาปกติ ในปีที่ 3 ทางโครงการก็มีการให้
มหาวิทยาลัยที่จะใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย University = Consortium โดย
ตั้งเป้าหมายไม่เกิน 35 มหาวิทยาลัยและมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็น 1 ใน 35 มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ในการรวมกลุ่มดังกล่าวจะท าให้ Scopus ลดราคา 15 % การซื้อฐานข้อมูล และทาง สกว. ได้มีการสนับสนุน
งบประมาณให้มหาวิทยาลัยที่มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายนี้ปี ละ 45,000 บาท สนับสนุนให้ 3 ปี  จะคืนเงินให้
มหาวิทยาลัยเป็นจ านวน 150,000 บาท มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการซื้อฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในปี 2561 – 2564 
หลังจากครบ 3 ปี มหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวว่ามีการใช้งานมากน้อยแค่ไหน และยัง
เข้าร่วมโครงการอีกหรือไม่อย่างไร 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.9  ความคืบหน้าของการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน กล่าว วารสารวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการรวบรวมบทความเข้าโรงพิมพ์เรียบร้อยแล้วเป็นวารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
เล่มวารสารจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะด าเนินการแจ้ง 9 คณะ ทั้งนี้จะส่งเล่มวารสารไปพร้อมกับ
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 นางสาวพรกนก  ศรีงาม กล่าว ปัญหาของวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 1. การหาผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) แต่อาจจะต้องใช้กองบรรณาธิการให้เป็นประโยชน์
ทั้งนี้จะมีการประชุมกองบรรณาธิการเพ่ือให้กองบรรณาธิการช่วยหาผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) อยากให้ตรง
สาขามากที่สุด 2. บทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์น้อยมาก ซึ่งอาจจะทราบว่าวารสารสาขาดังกล่าวไม่เข้าฐานข้อมูล 
TCI ต้องมีการเปิดโอกาสให้ระดับบัณฑิตที่จะจบการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่จะมีเงื่อนไขใน
การส่งเข้ามาตีพิมพ์คือจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษามีชื่อร่วม รวมถึงมีใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ส่งตีพิมพ์  
และต้องพยายามควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งนี้ จากการไปศึกษาดูงานวารสารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้แจ้งว่า ถ้าท าให้เกณฑ์วารสารวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตรงกับ
เกณฑ์ของฐานข้อมูล TCI วารสารวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจไม่ต้องไต่ระดับ
จาก TCI 2 มาเป็น TCI 1 ได้เลย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.10  ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2560 
ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  ถึง วันที่ 31 

พฤษภาคม 2560 จ านวน 12 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
www.ird.rmutp.ac.th 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



19 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1  ก าหนดการนัดประชุมกลุ่มวิจัย 
  นางสาวพรกนก  ศรีงาม กล่าว จะขอนัดประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มวิจัย ทั้งนี้ขอให้เตรียมข้อมูล
ปัญหาการท างานหรืออาจเป็นเรื่องส่วนตัว รวมถึงอยากให้มีการปรับเปลี่ยนหรือข้อเสนอแนะอะไร ขอก าหนดเป็น
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


