
รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่งมก.  

วันพฤหสับดทีี่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง มก. 
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5. น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์    

6. นายสรุพงษ์ รัตตมณี  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7. น.ส.ปญุญิศา น้อมถวาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 
เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. 

หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัเปิดประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระดงันี ้ 

วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
    1.1 เร่ืองกาํหนดการประชุมฝ่ายฯ 

      การประชมุฝ่ายฯ ได้เรียนเชิญรองผู้ อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั เป็นท่ีปรึกษา 

เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ เพ่ือให้ข้อคดิเห็น เสนอแนะ และผู้ อํานวยการฯ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสงักดัมี

การประชมุทกุเดือน และสง่รายงานการประชมุให้ทราบ เพ่ือท่ีผู้ อํานวยการฯ จะได้ตดิตามผลการดําเนินงาน 

และปัญหาอปุสรรคของฝ่ายฯ แตเ่น่ืองจากฝ่ายฯ มีการตดิตามงานใกล้ชิดอยูแ่ล้ว อาจจะมีการประชมุ 1-2 

เดือน/ครัง้ ตามความเหมาะสม แตไ่ด้กําหนดปฏิทินการประชมุฝ่ายฯ  เป็นช่วงเช้าของวนัศกุร์ สปัดาห์ท่ี 3 

ของเดือน และกําหนดให้ นางสาวปญุญิศา น้อมถวาย รับผิดชอบในการจดรายงานการประชมุฝ่ายฯ 

 
 1.2 เร่ืองการแต่งตัง้ผู้อาํนวยการ และรองผู้อาํนวยการ สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง มก. 

  มหาวิทยาลยัฯ ได้มีคําสัง่แตง่ตัง้ ศาสตราจารย์ ดร. อทุยัรัตน์ ณ นคร ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. ตัง้แตว่นัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารง

ตําแหน่ง 4 ปี  ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ี 17/2553  ลงวนัท่ี  27 พฤษภาคม 2553 ทัง้นี ้

ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. ได้ แตง่ตัง้รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. 

ดงันี ้
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                        1. รองศาสตราจารย์  ดร.  ธงชยั สวุรรณสชิณน์   เป็น  รองผู้ อํานวยการ  ฝ่ายประสานงานวจิยั 

                      2. รองศาสตราจารย์ ดร. พนัธุ์ปิต ิ เป่ียมสงา่    เป็น  รองผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 

                      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล  จําเริญพฤกษ์  เป็น  รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร 

                           ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม  2553 - 17  มิถนุายน 2557 และมีผู้ อํานวยการอีก 1 ทา่น  

อยูใ่นระหวา่งการแตง่ตัง้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวาท วฒันกลู เป็น รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิเทศ

สมัพนัธ์ 

วาระที่ 2 การตดิตามงาน  ดังผลสรุปดังนี ้

2.1 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3)  

เป็นระบบรวบรวมข้อมลูงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นกัวิจยัมหาวิทยาลยัฯ  

ภายใต้ URL :  (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)  ซึง่รวบรวมข้อมลูโครงการวิจยั ผลงานวิจยัตีพิมพ์ 

ผลงานวิจยันําเสนอในการประชมุวชิาการ ผลงานวิจยัทรัพย์สนิทางปัญญา  การใช้ประโยชน์งานวิจยั และ

รางวลัผลงานวิจยั   ให้ปรับปรุง/พิ่มเตมิ ดงันี ้

1) จดัทํารายงานสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลยัฯ โดยออกแบบรายงานใหม ่มีกราฟแสดง 

ตามหวัข้อในระบบ KUR3 และจําแนกข้อมลูตามคณะสถาบนั/สํานกั   เพ่ือเสนอให้ผู้ อํานวยการฯ พิจารณา

เสนอตอ่ท่ีประชมุคณบดี เพ่ือเป็นรายงานสถานภาพข้อมลูวิจยัให้แตล่ะหน่วยงานรับทราบ และเป็นการ

กระตุ้นให้อาจารย์/นกัวิจยั ของแตล่ะหน่วยงาน เข้ามาปรับปรุงข้อมลูงานวิจยัให้สมบรูณ์  ทัง้นีโ้ดยกําหนดวนั  

update ข้อมลูท่ีจะสง่ข้อมลูให้ผู้ อํานวยการฯ เป็นวนัศกุร์สปัดาห์ท่ี 3 ของทกุเดือน 

     ผู้ รับผิดชอบ :  นางสาวศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ และนางกนกพร พลูประพนัธ์ 

2) หวัข้อนําเสนอในการประชมุวชิาการ ให้เพิ่มฟิวด์  ฐานข้อมลู เพ่ือให้ทราบวา่ผลงานอยู ่

ในฐานข้อมลูใด แตไ่ม่เป็นฟิวด์บงัคบั  

3) การแยกประเภทผลงานวิจยัในการนําเข้าข้อมลูในสว่นของ Admin จากฐานข้อมลู ISI   

และ SCOPUS   ให้พิจารณาจากฟิวด์  ISSN โดยให้นําเข้าในหวัข้อบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ  และฟิวด์  

ISBN นําเข้าในหวัข้อนําเสนอในการประชมุวิชาการ และสําหรับฟิวด์ท่ีไม่มีข้อมลูการนําเข้า ได้แก่ฟิวด์การ

นําเสนอผลงาน   ให้ระบเุป็น   เสนอเอง   ฟิวด์ประเภทการนําเสนอ  ให้ระบ ุเป็น บรรยาย  และฟิวด์ลกัษณะ

ของบทความ ให้ระบเุป็น เร่ืองเตม็ 

      ผู้ รับผิดชอบ :  นางกนกพร พลูประพนัธ์  นางสาวศภิุสราเกียรตสินัติสขุ  

                                                      นางสาวปญุญิศา น้อมถวาย และนายสรุพงษ์ รัตตมณี 
2.2 การปรับปรุงระบบข้อมูลนักวจิัย  มก.  

เป็นระบบการรวบรวมข้อมลูประวตัขิองอาจารย์/นกัวิจยั มก. ซึง่เป็นระบบท่ีใช้ข้อมลูร่วมกนั 

ระหวา่งระบบจดัการงานวิจยัทนุอดุหนนุวิจยั มก. และระบบฐานข้อมลูและงานสร้างสรรค์ มก.  ซึง่ผู้ใช้งาน

คือฝ่ายประสานงานวิจยัและประเมินผล สํานกังานเลขานกุาร และฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั โดยฝ่าย

สารสนเทศฯ เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลข้อมลู ให้ปรับปรุง/เพิ่มเตมิดงันี ้
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1) กําหนดสทิธ์ิผู้ ท่ีใช้งานในระบบ โดยให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง สามารถด/ูใช้ข้อมลูได้ แตไ่ม่ 

สามารถแก้ไขได้ 

                                 ผู้ รับผิดชอบ : หวัหน้าฝ่ายฯ   

2) จดัทําโปรแกรม Listserv สําหรับอาจารย์/นกัวิจยั ท่ีขึน้ทะเบียนนกัวิจยั มก. ออนไลน์  

เพ่ือตอบกลบัทางอีเมล์อตัโนมตั ิ

                                 ผู้ รับผิดชอบ : รองผู้ อํานวยการฯ และ นางสาวศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ 

2.3 การปรับปรุงเวบ็สถาบันวจิยัและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) 
1) ออกแบบประชาสมัพนัธ์ผลงานของอาจารย์/นกัวิจยั  มก. ท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมลู  ISI   

และ SCOPUS   โดยอาจจะทําการ  UPDATE   เป็นรายสปัดาห์  

                                ผู้ รับผิดชอบ : นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร 

2) ปรับปรุงรูปแบบเว็บใหม่ของสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. โดยรองผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั ได้ให้นิสติภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จดัทําต้นแบบ  ซึง่ใช้โปรแกรม Drupal ใน

การพฒันา และได้จดัให้มีการแนะนําการใช้งานในเบือ้งต้นให้แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศฯ  โดยได้มอบให้

คณุทิสยา ทิศเสถียร  ศกึษา เรียนรู้ ในการใช้งาน   ซึง่ผลสรุปวา่การใช้โปรแกรมคอ่นข้างยุง่ยาก มีข้อจํากดั

หลายอยา่ง  และผู้ใช้ต้องมีพืน้ฐานความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม ซึง่รองผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ  

รับจะไปพิจารณาปัญหาท่ีละสว่นของการใช้งานตอ่ไป 

                                ผู้ รับผิดชอบ : รองผู้ อํานวยการฯ  นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร และนายสรุพงษ์ รัตตมณี 

                   2.4 ระบบการสืบค้นข้อมูลงานวจิัย (KU-Forest) 

               เป็นระบบการสืบค้นข้อมลูงานวิจยัของ มก. ซึง่ข้อมลูในระบบนีอ้้างอิงจากระบบฐานข้อมลู 

งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) โดยใช้วิธี Outsource จากบริษัทแอด

วานซ์อินทิเกรชัน่ ขณะนีไ้ด้กําหนดรูปแบบ รายละเอียดตา่ง ๆ ของระบบ ซึง่ทางบริษัทฯจะนําเสนอ

ความก้าวหน้าของระบบประมาณต้นเดือนสงิหาคม 2553  

                         ผู้ รับผิดชอบ : รองผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ  หวัหน้าฝ่ายฯ  และนางสาวศภิุสรา   

                                              เกียรตสินัตสิขุ 

                2.5 การจัดการ/ดูแล คอมพวิเตอร์ และเครือข่ายของ สวพ.มก. 

            1) ได้ปรับปรุงเคร่ืองโดเมนของสถาบนัฯ ให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้และได้ปรับปรุง IP  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานกังานเป็นแบบไม่ Fix IP เพ่ือสะดวกในการจดัการโดเมนของสถาบนัฯ แตสํ่าหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server  และ Printer เป็นแบบ Fix IP   ซึง่สถาบนัฯ มี  IP  ทัง้หมด 150 IP  

  2) ควบคมุการใช้อินเตอร์เน็ตหลงั 5 โมงเย็นของหน่วยงานสถาบนัฯ  ในอาคารสวุรรณ 

วาจกกสกิิจ   หากหน่วยงานใดมีความจําเป็นเร่งดว่นต้องการใช้อินเตอร์เน็ต สามารถแจ้งฝ่ายสาร 

สนเทศฯ แตต้่องได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้าฝ่าย/หวัหน้างาน ก่อน 
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3) การ  Backup  ข้อมลู  ได้ทําการ  Backup  ข้อมลูระบบเว็บและระบบฐานข้อมลู 

ตา่ง  ๆ  เป็นประจําทกุวนัศกุร์ของสปัดาห์ 

      ผู้ รับผิดชอบ : นายสรุพงษ์  รัตตมณี  และ นางสาวศภิุสรา  เกียรตสินัตสิขุ 

2.6 การจัดทาํระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสถาบันวจิยัและพัฒนาแห่ง มก. 
                รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั ได้นําระบบบคุลากรของมหาวิทยาลยัฯ มาใช้กบั

สถาบนัฯ  เพ่ือเป็นต้นแบบให้กบัมหาวิทยาลยัฯ โดยได้มีการประชมุหารือกบังานบริหารและธุรการ สํานกังาน

เลขานกุาร เม่ือเดือนมิถนุายน 2553  ซึง่ในขัน้ตอนแรกได้มอบให้งานบริหารและธุรการ นําข้อมลูบคุลากร

ของสถาบนัฯ  เข้าระบบ ซึง่ประกอบด้วยคําสัง่แตง่ตัง้การจ้าง ประวตัสิว่นตวั  รูปถ่าย   การแนบเอกสารเข้า

ระบบ ตามโครงสร้างท่ีกําหนดไว้  ซึง่ได้กําหนดการนําข้อมลูเข้าระบบประมาณ 2-3 เดือน และนอกจากนีง้าน

บริหารและธุรการ จะต้องสง่แบบรายงานตา่ง ๆ ท่ีต้องการ  เพ่ือฝ่ายสารสนเทศฯ จกัได้ดําเนินการตอ่ไป  

                      ผู้ รับผิดชอบ :  นางสาวศภิุสรา  เกียรตสินัตสิขุ   และนางกนกพร พลูประพนัธ์  

                     ทัง้นี ้เพ่ือให้การตดิตามงานเป็นไปตามแผน จะได้เขียนโครงการ/งานทัง้หมดไว้ท่ีกระดานไวท์

บอร์ด ของฝ่ายฯ  
  2.7 ความต้องการฝึกอบรมด้านไอท ีภายใน สวพ.มก. 

ฝ่ายสารสนเทศฯ จะจดัการฝึกอบรมด้านไอทีให้กบับคุลากรของสถาบนัฯ โดยจะทําการ 

การสํารวจ สอบถามบคุลากรใน สวพ.มก. วา่มีความต้องการจะอบรมเร่ืองใด โดยอาจจะมีตวัอยา่งให้เลือก

ประมาณ  5  ตวัอยา่ง 

                  ผู้ รับผิดชอบ : นางสาวศภิุสรา  เกียรตสินัตสิขุ  และนายสรุพงษ์ รัตตมณี 

วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ 
     ประธานฯนดัหมายการประชมุฝ่ายฯครัง้ตอ่ไปในวนัศกุร์ท่ี 27 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 

น. ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั  

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

 
--------------------------------------- 

 

นางสาวปญุญิศา  น้อมถวาย 

    ผู้จดรายงานการประชมุ 



รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่งมก. 

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง มก. 

----------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.พนัธุ์ปิต ิเป่ียมสงา่ รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 

๒. น.ส.มาลี สกลุนิยมพร  หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 

๓. นางกนกพร พลูประพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีวิจยั 

๔. น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์    

๕. นายสรุพงษ์ รัตตมณี  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๖. น.ส.ปญุญิศา น้อมถวาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
น.ส.ทิสยา ทิสเสถียร  เจ้าหน้าท่ีวิจยั 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัเปิดประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระดงันี ้

วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

  ๑.๑ เร่ืองแตง่ตัง้คณะทํางานการจดัการความรู้ของสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. 

 สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ได้มีคําสัง่ประกาศแต่งตัง้คณะทํางานการจัดการความรู้ของ

สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. โดยมี น.ส.ทิสยา ทิสเสถียร เป็นคณะทํางานร่วมด้วย 

  ๑.๒ เร่ืองการแต่งตัง้คณะทํางานจัดทําแผนบริหารการใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอก

หน่วยงานร่วมกนัของสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. 

  สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ได้มีคําสัง่ประกาศแต่งตัง้คณะทํางานจดัทําแผนบริหารการใช้

ทรัพยากรภายใน และภายนอกหน่วยงานร่วมกันของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. โดยมี นางกนกพร พลูประพนัธ์ 

เป็นคณะทํางานร่วมด้วย 

 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั โดยให้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุได้พิจารณาแก้ไขและรับรองรายงานการประชมุ ซึง่มีผู้ขอแก้ไข รายงานการประชมุดงักลา่ว ดงันี ้

๑) หน้าท่ี ๑ ตรงผู้ เข้าร่วมประชมุ ลําดบัท่ี ๓ และ ลําดบัท่ี ๔ 

“นางกนกพร พลูประพนัธุ์”  แก้ไขเป็น  “นางกนกพร พลูประพันธ์” 



“น.ส.ทิสยา ทิสเถียร”  แก้ไขเป็น  “น.ส.ทิสยา ทิสเสถียร” 

๒) หน้าท่ี ๒ ตรงข้อ ๒) 

“ฟิวด์”  แก้ไขเป็น  “ฟิลด์” 

 

 ท่ีประชมุรับทราบ และรับรองรายงานการประชมุ ตามท่ีได้มีการแก้ไขดงักลา่ว 

 
วาระที่ ๓ เร่ืองพจิารณา 
  ๓.๑ แผนการดาํเนินงานของฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย 
  ประธานฯขอให้ทกุคนพิจารณาแผนการดําเนินงานของฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัตามเอกสารประกอบ 

ดงันี ้

  ๑) การBackup Server โดยมี รศ.ดร.พนัธุ์ปิติ เป่ียมสง่า เป็นผู้ รับผิดชอบในการเจรจากบัทาง 
สํานกับริการคอมพิวเตอร์ในการขอเคร่ือง และมอบหมายให้นายสรุพงษ์  รัตตมณี ลงโปรแกรมและติดต่อประสานงานกบั

บริษัท สว่นการดแูลHarddisk  ให้น.ส.ศภิุสรา เกียรติสนัติสขุ เป็นผู้ดแูล ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการตัง้แต่ ธ.ค.๒๕๕๓ 

ถงึ ม.ค.๒๕๕๓ 

  ๒) ระบบฐานข้อมลูงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR๓) 

การนําเข้าข้อมลูจากฐาน ISI,SCOPUS,IEEE จะดําเนินการทกุวนัจนัทร์ของสปัดาห์ โดยมีนาง 
กนกพร พลูประพนัธ์เป็นผู้ ดําเนินการ และจะต้องมีการทําข้อมลูให้แล้วเสร็จทกุ ๒ สปัดาห์ เพ่ือท่ีจะสามารถออก

รายงานได้ทกุวนัท่ี ๑ และ ๑๖ ของเดือน นายสรุพงษ์ รัตตมณี และน.ส.ปญุญิศา น้อมถวายรับผิดชอบในสว่นการ

นําข้อมลูเข้าระบบจากเล่มวารสาร ส่วนการนําข้อมลูเข้าDatabase จากฐาน KUCON ให้ดําเนินการในเดือน

ตลุาคมของทกุปี โดยมีน.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ เป็นผู้ รับผิดชอบ 

  การตรวจสอบข้อมูลในระบบ ADMIN ให้มีการตรวจสอบข้อมูลสปัดาห์ละหนึ่งครัง้ โดยมี

ผู้ รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ดงันี ้โครงการวิจยั,บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ ผู้ รับผิดชอบ นางกนกพร พลูประพนัธ์

บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ ผู้ รับผิดชอบ น.ส.ทิสยา ทิสเสถียร ทรัพย์สินทางปัญญา,ผลงานอ่ืนๆ

รางวลั ผู้ รับผิดชอบ น.ส.ปญุญิศา น้อมถวาย Requirement Change ผู้ รับผิดชอบ น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิ ุ

  ๓) บทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิง(CITATION) น.ส.ทิสยา ทิสเสถียร และน.ส.ศภิุสรา เกียรติ

สนัตสิขุ เป็นผู้ รับผิดชอบ 

  ๔) Report Performance ข้อมลูท่ีนํามาเสนอมาจากระบบ KUR๓ และ ระบบ KM ซึง่จะคล้าย 

กบัระบบ KU FOREST แต่จะเน้นท่ีการประเมินสภาพ ซึ่งจะออกรายงานทกุวนัท่ี ๑ และ ๑๖ ของเดือน โดยมี 

น.ส.ศภิุสรา เกียรติสนัติสขุ เป็นผู้ รับผิดชอบในการออกแบบและติดต่อประสานงานกับทาง Outsource ซึ่งจะ

เจรจาสญัญาในช่วงเดือน ธ.ค.๒๕๕๓ และจะได้ตวัรายงานประมาณเดือน ม.ค.- ก.พ.๒๕๕๔ 
๕) การปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มี รศ.ดร.พนัธุ์ปิติ เป่ียมสง่า 

และ น.ส.ทิสยา ทิสเสถียร เป็นผู้ รับผิดชอบ 
  ๖) ระบบ KU-JOURNAL  มี รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เป่ียมสง่า และน.ส.ศุภิสรา เกียรติสนัติสุข         

เป็นผู้ รับผิดชอบ ซึง่ระบบนีจ้ะเข้าไปลงิค์อยูใ่นระบบ KU-FOREST ด้วย 



  ๗) โครงการ KU-FOREST  มีข้อมลูเพิ่มเติมในสว่นการนําวีดีโอของเกษตรศาสตร์นําไทยไปลง
ใน www.youtube.com  รวมถึงงานวิจยัท่ีนําเข้ามาจากฐาน ISI,SCOPUS ให้มีการขึน้โชว์ด้วย ซึ่งต้องมีการ

ประชุมกับฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย โดยมีรศ.ดร.พนัธุ์ปิติ เป่ียมสง่า เป็นผู้ เจรจาในการดําเนินงาน  ในเดือน           

ธ.ค. ๒๕๕๓ และคาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.๒๕๕๔ 

  ๘) ระบบฐานข้อมลูบคุลากร สวพ.มก. ต้องมีการประชมุกบัฝ่ายบริหารในวนัท่ี ๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ 

เพ่ือสอบถามถึงปัญหาในการใช้งาน โดยมีน.ส.ศุภิสรา เกียรติสนัติสุข และรศ.ดร.พันธุ์ปิติ เป่ียมสง่า เป็น

ผู้ รับผิดชอบ 
  ๙) ระบบกิจกรรมประจําเดือน เป็นระบบท่ีต้องดําเนินงานร่วมกบัฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งอยู่

ในช่วงเจรจาเพ่ือการดําเนินการ 
  ๑๐) โครงการจดัอบรมการใช้ EXCEL ให้กบับคุลากรของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ปีละ 

๒ ครัง้ โดยครัง้แรกในเดือนธ.ค.๒๕๕๓ และครัง้ท่ี ๒ ในเดือนมิ.ย.๒๕๕๔ โดยมี น.ส.ศภิุสรา เกียรติสนัติสขุ เป็น

ผู้ รับผิดชอบ 
  ๑๑) ระบบเงินอดุหนนุวิจยัภายนอก มก. มีน.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ เป็นผู้ รับผิดชอบ 
    ๑๒) ระบบ KU CLIENT ในสว่นเพิ่มเตมิวฒิุการศกึษา ความเช่ียวชาญและรูปนกัวิจยั ต้องเสร็จ

สมบูรณ์ก่อนระบบโครงการ KU-FOREST โดยมีน.ส.ปุญญิศา น้อมถวาย และนายสุรพงษ์ รัตตมณี เป็น

ผู้ รับผิดชอบ และในสว่นของ Requirement Change มีน.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ เป็นผู้ รับผิดชอบดแูล 
  ๑๓) รางวัลตีพิมพ์งานวิจัย อยู่ในระหว่างการดําเนินงานร่วมกับฝ่ายประสานงานวิจัยและ

ประเมินผล 
  ๑๔) ทํา  Progress โครงการวิจยั ๖ เดือน 
  ๑๕) งานประกนัคณุภาพ 
   
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

นางสาวปญุญิศา น้อมถวาย 

                                                                                                                                ผู้จดรายงานการประชมุ 

http://www.youtube.com/


รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่งมก. 

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง มก. 

----------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พนัธุ์ปิต ิเป่ียมสงา่ รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 

2. น.ส.มาลี สกลุนิยมพร  หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 

3. นางกนกพร พลูประพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีวิจยั 

4. น.ส.ทิสยา ทิสเถียร  เจ้าหน้าท่ีวิจยั 

5. น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์    

6. น.ส.ปญุญิศา น้อมถวาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 

 หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจยักลา่วเปิดประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

  1.1 เร่ืองแตง่ตัง้คณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. 

       สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ได้มีคําสัง่ประกาศแตง่ตัง้คณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของ

สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. เพ่ือเป็นข้อมลูและแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบนัวิจัยและพฒันา

แห่ง มก. ดงัคําสัง่แต่งตัง้ฯ ท่ีได้แจกทกุท่านแล้ว โดยคณะกรรมการจะทําการประเมินในวนัศกุร์ท่ี 30 มีนาคม 2555 

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชมุไพลนิ สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. 

  1.2 เร่ืองคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย

และสาธิต โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการภายใต้หวัข้อ “การบนัทึก

ฐานข้อมลูงานวิจยัเพ่ือการประกนัคณุภาพ” 

       คณะบริหารและธุรกิจได้มีหนังสือเชิญ รศ.ดร.พันธุ์ ปิติ เป่ียมสง่า รองผู้ อํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการบันทึกระบบ

ฐานข้อมลูงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มก.  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการกรอกระบบฐานข้อมลูงานวิจยัฯ ให้กับ

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวิจัยในการประกันคณุภาพ และ

เช่ือมโยงไปยังระบบภาระงานของอาจารย์ ในวันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ คณะ

บริหารธุรกิจ 



  1.3 เร่ืองการจดัโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ “การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007” ให้แก่

บุคลากรของสถาบนัวิจัยและพฒันาแห่ง มก. โดยฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยจะเป็นผู้ ดําเนินการจัดในวันจันทร์ท่ี    

18 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1.4 เร่ืองสง่บคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลกัสตูร “Window 8 Consumer  

Preview” จดัโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ในวนัท่ี 30 มีนาคม – วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั โดย

จะสง่ น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในครัง้นีด้้วย 

 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั ครัง้ท่ี 2/2555 ให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุได้พิจารณาแก้ไขและรับรองรายงานการประชมุ 

 ท่ีประชมุรับทราบ และรับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี 2/2555 

 
วาระที่ 3 เร่ืองพจิารณา 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจาณาปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ีเกิดจากการใช้งานระบบงานวิจยัและงาน 

สร้างสรรค์ มก. ท่ีประชมุฯ พิจารณาแล้ว ตามข้อสรุปดงันี ้

  3.1 การปรับปรุงระบบงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ มก. (ในส่วนของ 
ADMIN)  http://research.rdi.ku.ac.th/kur3admin   ให้ปรับปรุงดงันี ้

       1) ในสว่นข้อมลูท่ีต้องการติดตาม  

           - เพิ่มสถานะในหน้าติดตาม วา่มีการแก้ไขข้อมลูจากนกัวิจยัมาแล้วหรือยงั เพ่ือสะดวกในการ 

ติดตามตรวจสอบข้อมลู 

             -ปรับเปล่ียนตารางหน้าติดตาม อยากให้เอาช่องติดตาม  ออกจากตาราง และให้เพิ่มช่อง 

เจ้าของผลงาน , ปีท่ีพิมพ์ ฉบบัท่ีพิมพ์ ปีพ.ศท่ีพิมพ์ ,วนัท่ีตรวจสอบ และในสว่นของช่อง ผู้ให้ข้อมลู ขอให้ระบบคงช่ือ

นกัวิจยัคนแรกท่ีใสเ่ข้ามา เพ่ือง่ายตอ่การตรวจสอบ 

          2) ในสว่น “สถานภาพข้อมลู” 

           เพิ่มสถานะในสว่น “สถานภาพข้อมลู” จากเดิมมี 4 สถานะ คือ ทัง้หมด , รอ , ซํา้ , ผา่น  โดยจะ

เพิ่มอีก 1 ช่อง คือ สถานะ “ติดตาม” 

         3) ฟิลด์บงัคบัข้อมลู 

            ในกรณีข้อมลูเก่ายงัไมไ่ด้เร่ิมใช้ฟิลด์บงัคบั หาก admin แก้ไข ระบบจะไมส่ามารถบนัทกึข้อมลู

ได้  ขอให้แก้ไขโดยไมต้่องเป็นฟิลด์บงัคบั เพ่ือให้บนัทกึข้อมลูได้ 

       4) ขอให้เพิ่มช่องแนบหลกัฐานในทกุๆเมน ูเช่น ทรัพย์สนิทางปัญญา รางวลัต่างๆ เพ่ือประกอบใน

การตรวจสอบข้อมลู 

 

 

 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3admin


3.2 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ มก. ในส่วนของ 

 (USER) http://research.rdi.ku.ac.th/kur3   

          1) ในส่วนของการแสดงรายช่ือโครงการท่ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ให้ปรับการเรียงลําดับช่ือ

โครงการจากเดิมจะเรียงลําดบัจากปีงบประมาณเก่าสดุเป็นอนัดบัแรก   ปรับใหม่ โดยให้เรียงลําดบัเป็นปีปัจจุบนัขึน้มา

เป็นอนัดบัแรกและไลลํ่าดบัตอ่ไป ให้เหมือนกบัทนุโครงการวิจยัท่ีได้รับทนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก 
          2) ในสว่นการขอแก้ไขข้อมลู ขอให้ปรับเปล่ียนหน้าเพจในสว่นการแก้ไข โดยให้หน้าเพจท่ีปรากฏ

นัน้มี 2 ด้าน เปรียบเทียบข้อมลูเดิมในระบบกบัข้อมลูท่ีขอแก้ไขเข้ามาใหม ่เพ่ือให้ง่ายตอ่การตรวจสอบข้อมลู 
    3.3 ระบบบุคลากร  สวพ.มก. ระบบนีจ้ะเก็บรวบรวมประวติัของบคุลากรสถาบนัวิจยัและพฒันา
แห่ง มก. โดยร่วมกบังานบริหารและธุรการ สํานกังานเลขานกุาร จะทําการปรับปรุงใหม่ โดยจะเพิ่มเติมข้อมลูในสว่นของ

การฝึกอบรม  การลา และการเซ็นช่ือมาทํางาน โดยจะใช้ระบบสแกนลายนิว้มือมาใช้ รวมทัง้สามารถพิมพ์ข้อมูลการ

ทํางานเพ่ือประกอบการประเมินเงินเล่ือนขัน้ประจําปีตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัฯ กําหนด  
    3.4 ระบบเงนิอุดหนุนวจิัย  ระบบนีกํ้าลงัดําเนินการ โดยร่วมกบังานคลงั สํานกังานเลขานกุาร 

และฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล   โดยปรับเปล่ียนการเบิกจ่ายด้วยเช็ค เป็น ระบบการโอนเงิน แบ่ง

ออกเป็น 2 สว่น คือ เงินอดุหนนุวิจยัภายใน และเงินอดุหนนุวิจยัภายนอก 
            3.5 ระบบ KU-JOURNAL Submission online ร่วมกบัฝ่ายเผยแพร่งานวิจยั ขณะนี ้

กําลงัดําเนินการ คาดวา่จะประกาศการใช้งานระบบประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 นี ้
  3.6 ระบบ KU-FOREST  Phase II  จะทําการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยให้มีการเพิ่มลิงค์รายการ

เกษตรศาสตร์นําไทย และมีการจัดทํารายงานเพ่ิมเติมให้ผู้บริหารตดัสินใจ เช่น ข้อมลูงานวิจัยของมหาวิทยาลยัฯ  ใน

หวัข้อต่าง ๆ   โครงการวิจยั การตีพิมพ์ การนําเสนองานวิจยั ฯลฯ  โดยจะรายงานเป็นวิทยาเขต คณะ ภาควิชา เสนอให้

คณบดี/สถาบนั/สํานกั รับทราบ พร้อมเสนอท่ีประชมุคณบดีเป็นประจําทกุเดือน เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้บริหารในการวางแผน

ขบัเคล่ือนงานวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ  

  
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

นางสาวปญุญิศา น้อมถวาย 

                                                                                                                                ผู้จดรายงานการประชมุ 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3admin


รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่งมก. 

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 
เวลา 14.00 – 16.30 น. 

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง มก. 

----------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.มาลี สกลุนิยมพร  หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 

2. นางกนกพร พลูประพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีวิจยั 

3. น.ส.ทิสยา ทิสเถียร  เจ้าหน้าท่ีวิจยั 

4. น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์    

5. น.ส.ปญุญิศา น้อมถวาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 
เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. 

 หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจยักลา่วเปิดประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

  1.1 เร่ืองการย้ายวนัในการอบรมคอมพิวเตอร์ “การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007” 

       ตามท่ีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยจะมีโครงการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ “การใช้งานโปรแกรม 

PowerPoint 2007” ให้แก่บุคลากรของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ด้วยมีเหตขุดัข้องเร่ืองห้องอบรม จึงขอ

ย้ายวนัจดัอบรมจากเดิมจะจดัในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2555  เป็นวนัจนัทร์ท่ี 18 มิถนุายน 2555 เวลา 08.30 – 

16.00 น. ณ สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  1.2 เร่ืองการแจ้งผลการประเมินเว็บไซต์ของสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. 

       ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีคําสั่งประกาศแต่งตัง้คณะทํางานประเมิน

เว็บไซต์ของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ปี 2555 และได้ทําการประเมินไปในวนัศกุร์ท่ี 30 มีนาคม 2555 แล้ว

นัน้ บัดนี  ้คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการประเมินเสร็จสิน้ลงแล้ว โดยมีความพึงพอใจต่อระบบเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.17 ดังเอกสารประเมิน สําหรับข้อเสนอแนะของ

คณะทํางาน จกัได้นําข้อเสนอแนมาปรับปรุง โดยหวัหน้าฝ่ายฯ จะนดัประชุมหารือกับ รศ.ดร.พนัธุ์ปิติ เป่ียมสง่า 

รองผู้ อํานวยฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั และ น.ส.ทิสยา ทิสเถียร ซึง่เป็นผู้พฒันาเว็บไซด์ ในการปรับปรุงตอ่ไป  

  1.3 เร่ืองการแจ้งกําหนดการประเมินคณุภาพภายใน  

       สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้แจ้งกําหนดการประเมินประกันคุณภาพภายในสงักัด

สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ประจําปี 2555  โดยฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัจะได้รับการประเมินตรวจคณุภาพ

ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 พฤษภาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการชดุท่ี 1 เป็นผู้ตรวจประเมิน ซ่ึงมี นางนงณพชร 

คุณากร เป็นประธาน นางสาวนุษรา สินบัวทอง นางเพชรา เปสลาพันธ์ และนางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ 
เป็นคณะกรรมการ   ทั้งนี้ได้มอบให้นางกนกพร พูลประพันธ์ และน.ส.ทิสยา ทิสเถียร รับผิดชอบในการ

ประสานงานกบัคณะกรรมการประเมินคณุภาพในการประเมินดงักลา่ว 



1.4  บคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

      น.ส.ทิสยา ทิสเถียร เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร . "Microsoft Acces"ในวนัท่ี 18 – 19  

เมษายน 2555 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร์  โดยเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือนํามาใช้ในการ

จดัการข้อมลู Citation ท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบ 

 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชุมฝ่ายฯ  ครัง้ท่ี 3/2555 ซึ่งท่ีประชุม

พิจารณาแล้ว  ให้แก้ไข  ตวัอกัษรท่ีเป็น ”ตวัเลขไทย” แก้ไขเป็น “ตวัเลขอารบิก” ในทกุหน้ารายงานการประชมุ 

 
วาระที่ 3 เร่ืองพจิารณา 

3.1 การวเิคราะห์ตนเองในภาพรวมของหน่วยงาน 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุช่วยกนัการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมของหน่วยงานจากเอกสารท่ีแจก  ซึง่ท่ี 

ประชมุพิจารณา แล้ว  มีการแก้ไข ดงันี ้

1) ในสว่น “จดุควรพฒันา” 

     ให้ตดัออก ข้อ 1 “นโยบาย/แรงจงูใจ ในการผลกัดนัระบบสารสนเทศงานวิจยัท่ีสมบรูณ์ ครบถ้วน 

และถกูต้อง ยงัไมบ่รรลผุล”  

2) ในสว่น “แนวทางแก้ไขปรับปรุง” 

     ให้ตดัออก ข้อ 1 “เร่งดําเนินการจดัทํานโยบาย/แรงจงูใจในการผลกัดนัระบบสารสนเทศงานวิจยั 

ของมหาวิทยาลยัฯ ให้สมัฤทธ์ิผล” 

3) ในสว่น “ข้อเสนอแนะตอ่สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก.” 

     ให้ตดัออก ข้อ 1 “เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการนโยบายสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ร่วมกนั 

จดัทํานโยบาย/มาตรการ ในการควบคมุให้อาจารย์/นกัวิจยั/ผู้ เก่ียวข้อง กรอกข้อมลูให้ถกูต้อง สมบรูณ์ ครบถ้วน และ

อ้างอิงได้” 

ประธานฯ ให้ท่ีประชมุนํากลบัไปพิจารณาทบทวนควรเพิ่มเติมข้อมลูในสว่นใดบ้าง แล้วนํามาหารือ 

ตอ่ไป 

3.2 แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาแผนพฒันาสมรรถนะรายบคุคล (INDIVIDUAL 

DEVELOPMENT PLAN) จากเอกสารท่ีแจกพร้อมทัง้อธิบายและยกตวัอยา่งประกอบ โดยมอบหมายให้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุทกุคนนํากลบัไปพจิารณาแผนพฒันาสมรรถนะรายบคุคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ของ

ตนเองและพร้อมทัง้เขียนเอกสารนําสง่ภายในสปัดาห์หน้า 

 

 

 
3.3 ระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ มก. 



  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ ตดิตอ่ประสานงานกบั outsource เร่ือง

วนัเวลาท่ีจะประชมุเพ่ือพฒันาปรับปรุงระบบฐานข้อมลูงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มก. ภายในเดือนพฤษภาคมนี ้

  ในสว่นของ ADMIN (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3admin) มีการเสนอความคดิเห็นดงันี ้

  - หากตรวจรับข้อมลูแล้วพบวา่ข้อมลูไมถ่กูต้อง ให้พมิพ์ข้อความส่ือสารกลบัไปในระบบเลย 

  - ในสว่น ”ขอแก้ไข” ข้อมลู อยากให้ทบทวนพจิารณาถึงความจําเป็นอีกครัง้วา่ควรมีตอ่ไป

หรือไม่ เพ่ือการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

  - ในสว่นโครงการวิจยัท่ีมาจากหน่วยงาน สํานกับริการวิชาการ จะให้ดงึเข้ามาในระบบ

ฐานข้อมลูงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มก. โดยมอบหมายให้ น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ ตดิตอ่ประสานงานกบั 

outsource ในการดําเนินงานตอ่ไป 

    3.4 ระบบขึน้ทะเบียนประวัตนัิกวจิัย 
    ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัและฝ่ายประสาน

งานวิจยัและประเมินผล ได้ทําการนดัประชมุกบัทาง outsource ในเร่ืองการพฒันาปรับปรุงระบบฐานข้อมลู

บริหารจดัการงานวิจยั ซึง่จะเก่ียวข้องกบัฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัในขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนนกัวิจยั โดยมอบหมาย

ให้ น.ส.ศภิุสรา เกียรตสินัตสิขุ เป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานในเร่ืองระบบการขึน้ทะเบียนนกัวิจยั โดยให้ฝ่าย

สารสนเทศงานวิจยัเป็นผู้ใช้งานและดแูลระบบนีเ้พียงเทา่นัน้รวมถึงการเพิ่มให้ระบบสง่e-mail ตอบกลบันกัวิจยั

อตัโนมตั ิ

 
วาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 

     ตามท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ได้มีคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 

นัน้ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัได้มอบหมายให้ นางกนกพร พลูประพนัธ์ และน.ส.ทิสยา ทิสเถียร เป็นคณะกรรมการ

ในการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ของฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั มีเร่ืองท่ีต้องแจ้งให้ท่ีประชมุทราบดงันี ้
- เชิญชวนให้บคุลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัเร่ิมทํากิจกรรม 5 ส ได้ตัง้แตว่นันีถ้ึงวนัท่ี         

30 มิถนุายน 2555 โดยจะมีคณะกรรมการกลางมาตรวจสอบ 
  - การทํากิจกรรม 5 ส นัน้ให้เร่ิมจากโต๊ะทํางานตวัเองก่อน และในสว่นของพืน้ท่ีสว่นกลางให้แบง่

หน้าท่ีรับผิดชอบในการทํากิจกรรม 
  - ในสว่นกระดานไวท์บอร์ด ให้มีการเขียนขึน้กระดาน บอกวา่ ใครไปทําอะไรท่ีไหนเม่ือไร เช่น ไป

ฝึกอบรม ประชมุ หรือลา เพ่ือทกุคนในฝ่ายฯจะได้รับทราบข้อมลู 

   
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

นางสาวปญุญิศา น้อมถวาย 

ผู้จดรายงานการประชมุ 
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