
รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพฒันาแห่งมก. 

คร้ังที ่4/2555 
วนัศุกร์ที ่ 18 พฤษภาคม 2555 

เวลา 14.00 – 16.30 น. 
ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย สถาบนัวจิัยและพฒันาแห่ง มก. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.มาลี สกลุนิยมพร   หวัหนา้ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 
2. นางกนกพร พลูประพนัธ์  เจา้หนา้ท่ีวิจยั 
3. น.ส.ทิสยา ทิสเถียร   เจา้หนา้ท่ีวิจยั 
4. น.ส.ศุภิสรา เกียรติสนัติสุข  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์    
5. น.ส.ปุญญิศา นอ้มถวาย    เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 
เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. 

 หวัหนา้ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยักล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามวาระ ดงัน้ี 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

  1.1 เร่ืองการยา้ยวนัในการอบรมคอมพิวเตอร์ “การใชง้านโปรแกรม PowerPoint 2007” 
       ตามท่ีฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัจะจดัโครงการจดัอบรมคอมพิวเตอร์ “การใช้งานโปรแกรม 
PowerPoint 2007” ให้แก่บุคลากรของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ดว้ยมีเหตุขดัขอ้งเร่ืองสถานท่ีอบรม จึงขอ
ยา้ยวนัจดัอบรมจากเดิมจะจดัในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2555  เป็นวนัจนัทร์ท่ี 18 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  1.2 เร่ืองการแจง้ผลการประเมินเวบ็ไซตข์องสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. 
         ตามท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ไดมี้คาํสัง่ประกาศแต่งตั้งคณะทาํงานประเมินเวบ็ไซต์
ของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ปี 2555 และไดท้าํการประเมินไปในวนัศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2555 แลว้นั้น บดัน้ี 
คณะทาํงานฯ ไดด้าํเนินการประเมินเสร็จส้ินลงแลว้ โดยมีความพึงพอใจต่อระบบเวบ็ไซต์ของสถาบนัวิจยัและ
พฒันาแห่ง มก. คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.17 ดงัเอกสารประเมิน สําหรับขอ้เสนอแนะของคณะทาํงาน จกัไดน้าํ
ขอ้เสนอแยะมาปรับปรุง โดยหัวหน้าฝ่ายฯ จะนัดประชุมหารือกบั รศ.ดร.พนัธ์ุปิติ เป่ียมสง่า รองผูอ้าํนวยฝ่าย
สารสนเทศงานวิจยั และ น.ส.ทิสยา ทิสเถียร ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาเวบ็ไซด ์ในการปรับปรุงต่อไป  
  1.3 เร่ืองการแจง้กาํหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
        สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ไดแ้จ้งกาํหนดการประเมินประกนัคุณภาพภายในสังกดั
สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ประจาํปี 2555  โดยฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัจะไดรั้บการประเมินตรวจคุณภาพใน
วนัพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการชุดท่ี 1 เป็นผูต้รวจประเมิน ซ่ึงมี นางนงณพชร คุณากร 
เป็นประธาน นางสาวนุษรา สินบวัทอง นางเพชรา เปสลาพนัธ์ และนางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ เป็นคณะกรรมการ   



ทั้งน้ีไดม้อบใหน้างกนกพร พลูประพนัธ์ และน.ส.ทิสยา ทิสเถียร รับผิดชอบในการประสานงานกบัคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพในการประเมินดงักล่าว 

1.4  บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม 
        น.ส.ทิสยา ทิสเถียร เขา้ร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร . "Microsoft Access"ในวนัท่ี 18 – 19 

เมษายน 2555 ณ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์  โดยเพ่ิมพูนความรู้ในการจดัการฐานขอ้มูล เพื่อนาํมาใชใ้นการจดัการ
ขอ้มูล Citation ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 
วาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฝ่ายฯ  ครังท่ี้ 3/2555 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา
แลว้  ใหแ้กไ้ข ดงัน้ี 

1) ตวัอกัษรท่ีเป็น ”ตวัเลขไทย” แกไ้ขเป็น “ตวัเลขอารบิก” ในทุกหนา้รายงานการประชุม 
2) หนา้ท่ี 2 ตรงวาระท่ี 2   
“2/2553” แก้ไขเป็น “2/5555” 

วาระที ่3 เร่ืองพจิารณา 
3.1 การวเิคราะห์ตนเองในภาพรวมของหน่วยงาน 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมช่วยกนัการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมของหน่วยงานจากเอกสารท่ี 

แจก  ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา แลว้  มีการแกไ้ข ดงัน้ี 
1) ในส่วน “จุดควรพฒันา” 
     ใหต้ดัออก ขอ้ 1 “นโยบาย/แรงจูงใจ ในการผลกัดนัระบบสารสนเทศงานวิจยัท่ีสมบูรณ์  

ครบถว้น และถูกตอ้ง ยงัไม่บรรลุผล”  
2) ในส่วน “แนวทางแกไ้ขปรับปรุง” 
     ใหต้ดัออก ขอ้ 1 “เร่งดาํเนินการจดัทาํนโยบาย/แรงจูงใจในการผลกัดนัระบบสารสนเทศ 

งานวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ ใหส้มัฤทธ์ิผล” 
3) ในส่วน “ขอ้เสนอแนะต่อสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.” 
     ใหต้ดัออก ขอ้ 1 “เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ  

ร่วมกนัจดัทาํนโยบาย/มาตรการ ในการควบคุมใหอ้าจารย/์นกัวิจยั/ผูเ้ก่ียวขอ้ง กรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ 
ครบถว้น และอา้งอิงได”้ 

ประธานฯ ใหท่ี้ประชุมนาํกลบัไปพิจารณาต่อวา่ควรเพิ่มเติมขอ้มูลในส่วนใดบา้ง แลว้นาํมาหารือ 
ในคร้ังต่อไป 

3.2 แผนพฒันาสมรรถนะรายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

  ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแผนพฒันาสมรรถนะรายบุคคล (INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT PLAN) จากเอกสารท่ีแจกพร้อมทั้งอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบ โดยมอบหมายใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกคนนาํกลบัไปพิจารณาแผนพฒันาสมรรถนะรายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ของ
ตนเองและพร้อมทั้งเขียนเอกสารนาํส่งภายในสปัดาห์หนา้ 

 



3.3 ระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ มก. 

          ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาในการปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ฯ 
โดยมีการปรับปรุง ดงัน้ี  
         - เพ่ิมเติมในส่วน ”ขอแกไ้ขขอ้มูล ” ไวใ้นระบบ เพื่อเพิ่มช่องทางส่ือสารใหอ้าจารย ์นกัวิจยั
ในการขอแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่นระบบ 
                      - เช่ือมโยงขอ้มลูโครงการพฒันาวิชาการท่ีเป็นประเภทวิจยัจาก สาํนกับริการวิชาการมาไวใ้น
ระบบ 

      -  ปรับปรุงการข้ึนทะเบียนนกัวิจยัออนไลน ์เพิ่มเติมการใส่รูป วฒิุการศึกษา และสาขา 
งานวิจยัท่ีเช่ียวชาญ/สนใจ รวมถึงการเพ่ิมใหร้ะบบส่งe-mail ตอบกลบันกัวิจยัอตัโนมติั 
           ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้น.ส.ศุภิสรา เกียรติสนัติสุข ติดต่อประสานงานกบั outsource
ในการปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลฯ ดงัน้ี   

 
วาระที ่4  เร่ืองอืน่ๆ 

     ตามท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานกิจกรรม 5 ส 
นั้น ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัไดม้อบหมายให ้นางกนกพร พลูประพนัธ์ และ น..ส.ทิสยา ทิสเถียร เป็นคณะกรรมการ
ในการดาํเนินงานกิจกรรม 5 ส ของฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั มีเร่ืองท่ีตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

- เชิญชวนใหบุ้คลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจยัเร่ิมทาํกิจกรรม 5 ส ไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2555 โดยจะมีคณะกรรมการกลางมาตรวจสอบ 
  - การทาํกิจกรรม 5 ส นั้นให้เร่ิมจากโต๊ะทาํงานตวัเองก่อน และในส่วนของพ้ืนท่ีส่วนกลางให้
แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบในการทาํกิจกรรม 
  - ในส่วนกระดานไวทบ์อร์ด ใหมี้การเขียนข้ึนกระดาน บอกว่า ใครไปทาํอะไรท่ีไหนเม่ือไร เช่น 
ไปฝึกอบรม ประชุม หรือลา เพ่ือทุกคนในฝ่ายฯจะไดรั้บทราบขอ้มูล 
   
เลกิประชุมเวลา 16.30 น. 

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

นางสาวปุญญิศา นอ้มถวาย 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มก. 

ครั้งที ่5/2555 
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2555  

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
2. นางกนกพร พูลประพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
3. น.ส.ทิสยา ทิสเถียร   เจ้าหน้าที่วิจัย 
4. น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสขุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
5. น.ส.ปุญญิศา น้อมถวาย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามหัวข้อ ดังน้ี 

เรื่องที่ 1  แผนการดําเนนิงานของฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ปี งบประมาณ 2556 
   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาแผนการดําเนินงานของฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ดังเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่าน 
             ที่ประชุมเห็นชอบ  
เรืองที่ 2 การปรับคา่น้าํหนกัวารสารในฐานข้อมูล SJR SCImago  
              ประธานฯ แจ้งว่า ในปี 2012 มีการปรับค่านํ้าหนักวารสารในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร  SJR 
(SCI mago Journal Rank : www.Scimagoir.com) โดยมีผลจะต้องปรับค่านํ้าหนักวารสารในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ให้เป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูล SJR  ซึ่งจะมีผลต่อการคิดนํ้าหนัก
วารสารในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งข้อมูลที่จะเช่ือมโยงไปสู่ระบบการให้รางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  ปี 2554-2556  จึงได้มอบหมายให้   นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข    
นางกนกพร พูลประพันธ์  น.ส.ทิสยา ทิสเถียร และน.ส.ปุญญิศา น้อมถวาย ร่วมกันดําเนินการปรับปรุงค่า
นํ้าหนักในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ให้เป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูล SJR ต่อไป 
เรื่องที่ 3 โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานที่สร้างผลกระทบ มก. 
           ปี 2554- 2556 
   ประธานฯ แจ้งว่า ฝ่ายสารสนเทศฯ ได้ร่วมกับฝ่ายประสานงานวิจัยฯ ในการจัดโครงการรางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี 2554- 2556 โดยฝ่ายฯ จะต้องทํา
ระบบผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย สั่งพิมพ์ใบสมัครอัตโนมัติจากระบบฯ โดยใช้
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ได้กําหนดเปิดระบบฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2555 จึงได้มอบหมายให้นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข  เป็นผู้จัดทําระบบ และมอบนางสาวทิสยา ทิศเสถียร 
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บ สวพ.มก. รวมทั้งมอบนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข  แจ้งประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์
อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน 
 



เรื่องที่ 4  การ Backup Server 
 
     ประธานฯ แจ้งว่า ได้จัดซื้อ Hard disk  เพ่ิมอีกจํานวน 3 ตัว เพ่ือใช้ในการ backup ข้อมูล Server 
ของฝ่ายฯ ในทุกวันสุดสัปดาห์ โดยมอบคุณศุภิสรา เกียรติสันติสุข เป็นผู้ดําเนินการ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 

-------------------------------- 
นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มก. 

ครั้งที ่1/2556 
วันอังคารที่ 8  มกราคม 2556  

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
2. นางกนกพร พูลประพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
3. น.ส.ทิสยา ทิสเถียร   เจ้าหน้าที่วิจัย 
4. น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสขุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
5. นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. น.ส.ปุญญิศา น้อมถวาย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยกล่าวเปิดประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามหัวข้อ ดังน้ี 

เรื่องที่ 1  ต้อนรับบคุลากรใหม่ 
   ที่ประชุม กลา่วต้อนรับนายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข  บุคลากรใหม่ของฝ่ายฯ  ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบงานหลัก ดูแล บํารุงรักษา คอมพิวเตอร์ระบบ 
เรืองที่ 2  การปรับปรุงเว็บ สวพ.มก. รูปแบบใหม่ 
             ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบเว็บใหม่ในรูปของ CMS โดยใช้ WordPress ซึ่งรอง
ผู้อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เป็นผู้วางแนวคิด และได้ดําเนินการว่าจ้าง outsource ร่วมกับคุณทิสยา 
ทิศเสถียร ในการออกแบบและจัดทํา คาดว่าจะเสร็จในปลายเดือนมกราคม 2556  หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว รอง
ผู้ อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศฯ มีแนวคิดที่จะเพ่ิมช่องทางให้หน่วยงานในสังกัด สวพ.มก . สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของ สวพ.มก. โดยจะแต่งต้ังคณะทํางานประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ของ สวพ.มก. ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงาน ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับผิดชอบข่าวสาร
ของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ สวพ.มก. 
เรื่องที่ 3 การศึกษาดูงานภายนอกหน่วยงาน 
   ฝ่ายฯ มีแผนที่จะไปดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศงานวิจัย โดยกําหนดที่จะไปดูงานประมาณเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2556 จงึขอให้ที่ประชุมเสนอหน่วยงานที่จะไปดูงาน ประธานเสนอ 2 แห่ง คือ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งที่ประชุมขอไปศึกษา และจักได้นําเสนอต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 

-------------------------------- 
นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย 

ผู้จดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มก. 

ครั้งที ่2/2556 
วันจันทรท์ี ่20 มีนาคม 2556 

เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
2. นางกนกพร พูลประพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
3. น.ส.ทิสยา ทิสเถียร   เจ้าหน้าที่วิจัย 
4. น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสขุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
5. น.ส.ปุญญิศา น้อมถวาย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมในเรื่องการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. เพ่ือให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีรายละเอียดการปรับปรุงดังน้ี 

1.. การปรบัปรุงในส่วนของ User (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)  
     ให้เพ่ิมช่องแนบหลักฐานทุกหัวข้อ และแต่ละหัวข้อให้แนบได้หลายไฟล์    
2. การปรับปรงุในส่วนของ Admin (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3admin) 

1). ในส่วน “บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ” 
      - วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ใหส้ามารถเพ่ิมเติมฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ได้ 

 2) ในส่วนของตรวจสอบข้อมูล 
     - ให้เพ่ิมปุ่ม “เลิกใช้งาน” ในการเลือกโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องในผลงาน 
     - ยกเลิกฟิลด์บังคับในทุกเมนู เพ่ือให้สามารถบันทึกขอ้มูลได้ 
     - การเพ่ิมช่ือผู้ร่วมวิจัยภายใน มก. ในเมนูผลงานต่าง ๆ  เมื่อเพ่ิมช่ือผูร้่วมคนที่ 1 ไปแล้ว ให ้
                 เคลียร์หน้าจอ และสามารถกดปุ่ม Enter ค้นหาได้ 

3). ในส่วน “สถานะการตรวจข้อมูล” 
      - ในตาราง “ผู้ให้ข้อมลู” ขอให้คงช่ือเดิมของผู้ที่กรอกข้อมูลมา โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
      - ในตาราง “ช่องติดตาม” ให้แสดงวันที่บันทึกการตรวจสอบคร้ังล่าสุดของ admin 
      - ในสถานะการตรวจข้อมูล “รอ” และ “ติดตาม” ให้เพ่ิมช่องค้นหาได้ 
      - ในสถานะการตรวจข้อมูล “ติดตาม” เมื่อนักวิจัยแก้ไขข้อมูลมาแล้ว ให้ย้ายข้อมลูกลับไปที ่
                  สถานะการตรวจข้อมูล ”รอ” 
 
 
 



  4). เมนู “ขอแก้ไขข้อมูล”  
       - หากข้อมูลถูกทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ใหแ้บ่งไปอยู่อีกหน้า เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล 
       - ในส่วนตารางที่แสดงผล ให้ลดความกว้างในตาราง “ช่ือบทความ” และ “คําขอแก้ไขข้อมูล”  
                   แต่ขยายตารางในส่วน “ตอบกลับคําข้อแก้ไขข้อมูล” 
       - การขอแก้ไขข้อมูลในส่วน “เงินงบประมาณ” หรือ “ตัด/ยกเลิกโครงการ” นักวิจัยต้องทํา 
                  บันทึกช้ีแจงเป็นทางการ จึงจะแก้ไขในระบบ 
      - เพ่ิมฟิลด์ “ผู้ให้ข้อมลู/ผูข้อแก้ไข” ในตาราง และเพ่ิมเง่ือนไขให้สามารถค้นหาได้ 
 5). เมนู “สืบค้นข้อมูล (สวพ.)” 
      - เพ่ิม VIEW  ที่ HTML โดยไม่ต้องเข้าโปรมแกรม Adobe Acrobat 
      - แยก งบประมาณ กับ แหล่งทุน และเพ่ิมฟิลด์ “ค้นโครงการจากแหล่งทุน” และรวมหน้าจอ  
                 “สืบค้นข้อมลู (สวพ.)” กับ “ค้นโครงการจากแหล่งทุน” ให้อยู่หน้าจอเดียวกัน โดยใช้ช่ือเมนู” 
                  สืบค้นข้อมลู” 
 6). เมนู “พิมพ์” 

     - ปรับในสว่นของ USER และ ADMIN ให้เหมือนกัน 
7). ตัดทิ้งเมนู (บล็อคล่างสุด) “รายงานสรุป”,”สืบค้นข้อมลู”,”สืบค้นข้อมูลนักวิจัย”,”ตัวช้ีวัด”  
    ยกเว้น “ตัวบ่งช้ี” ให้ไปต่อด้านบน 
    ทั้งน้ี ประธานฯ จะได้หารือและเสนอต่อรองผู้อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ในการปรับปรุง

ระบบต่อไป 
    3. การปรบัปรุงข้อมูลประวัตินักวิจัย 
             เพ่ือให้ข้อมูลประวัตินักวิจัยเป็นไปอย่างปัจจุบัน ประธานจะทําหนังสือขอความร่วมมืออาจารย์ 
นักวิจัย ในการปรับปรุงข้อมูลประวัตินักวิจัยพร้อมรูปภาพทางอีเมล์ 
    

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
-------------------------------- 

 
นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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