
รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มก. 

ครั้งที ่3/2556 
วันอังคารที่ 4  มิถุนายน 2556  

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
----------------------------------------- 

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

 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยกล่าวเปิดประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามหัวข้อ ดังน้ี 

เรืองที่ 1 การปรับคา่น้าํหนกัวารสารในฐานข้อมูล SJR SCImago  

              ในปี 2556  มีการปรับค่านํ้าหนักวารสารในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร  SJR (SCI mago 
Journal Rank : www.Scimagoir.com) โดยจะต้องปรับค่านํ้าหนักวารสารในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ฯ ให้เป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูล SJR  ซึ่งจะมีผลต่อการคิดนํ้าหนักวารสารในระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งข้อมูลที่จะเช่ือมโยงไปสู่ระบบการให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ  ปี 2554-2556  จึงได้มอบหมายให้   นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข    นางกนกพร พูลประพันธ์  
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร  น.ส.ปุญญิศา น้อมถวาย  และ นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข    ร่วมกันดําเนินการปรับปรุง
ค่านํ้าหนักในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ให้เป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูล SJR ต่อไป 

เรืองที่ 2  การประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านเว็บไซต์ สวพ.มก. 

             รองผู้อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศฯ ได้มีแนวคิดที่เพ่ิมช่องทางให้หน่วยงานในสังกัด สวพ.มก. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานเองผ่านเว็บไซต์  สวพ.มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นตอน และให้การ
เผยแพร่เป็นไป อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์   โดยได้แต่งต้ังคณะทํางานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
สวพ.มก. ซึ่งประกอบไปด้วยรองผู้อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศฯ เป็นประธาน ตัวแทนของหน่วยงานในสังกัด
เป็นกรรมการ และนางสาวทิสยา ทิศเสถียร เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านเว็บไซต์
ฯ ซี่งรองผู้อํานวยการ ฝ่ายสารสนเทศฯ ได้มีการจัดประชุมช้ีแจงไปแล้ว และได้แจกคู่มือให้กับตัวแทนทุกท่าน
ในการใช้ระบบ โดยมีรหัสบัญชีในการเข้าระบบ 

 



 

เรื่องที่ 3 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ 

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ มีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผา่นอินเตอร์เน็ต 
ดังน้ัน เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลฯ มีความปลอดภัยย่ิงขึ้น จึงได้มอบหมายให้ นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข
ดําเนินการประสานกับบริษัทฯ จัดซื้อใบรับรอง (certificate) เพ่ือนํามาติดต้ังให้ระบบฐานขอ้มูลมีความ
ปลอดภัยมากย่ิงขึ้นต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 

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

นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มก. 

ครั้งที ่4/2556 
วันพุธที่  15  สิงหาคม 2556  

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
----------------------------------------- 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 
1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
2. นางกนกพร พูลประพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
3. น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร   เจ้าหน้าที่วิจัย 
4. น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสขุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
5. นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยกล่าวเปิดประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามหัวข้อ ดังน้ี 

เรื่องที่ 1 โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานทีส่ร้างผลกระทบ มก. 

           ปี 2554- 2556 

  ฝ่ายสารสนเทศฯ ได้ร่วมกับฝ่ายประสานงานวิจัยฯ ในการจัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และผลงานที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2554- 2556 ซึ่งปีน้ีเป็นปีที่ 2 ของโครงการ โดยพิจารณา
รางวัลผลงานวิจัยปี 2555 โดยฝ่ายฯ จะต้องทําระบบผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือให้อาจารย์ 
นักวิจัย สั่งพิมพ์ใบสมัครอัตโนมัติจากระบบฯ โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มก. ได้กําหนดเปิดระบบฯ ในวันที่ 2 กันยายน 2556 จึงได้มอบหมายให้นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข  เป็น
ผู้จัดทําระบบ และมอบนางสาวทิสยา ทิศเสถียร ประชาสัมพันธ์ทางเว็บ สวพ.มก. รวมท้ังมอบนางสาวศุภิสรา 
เกียรติสันติสุข  แจ้งประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน 

เรืองที่ 2 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

    สวพ.มก. ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ  เพ่ือการ
ให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์ข้อมูลงานวิจัยทั่วประเทศ จึงได้มอบหมายให้ น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข export
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มก. เช่ือมโยงเข้ากับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
(Thai National Research Repository :TNRR) เพ่ือการให้บริการสืบค้นต่อไป 

 



 

เรืองที่ 3 การจัดโครงการฝกีอบรมคอมพวิเตอร ์

            ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านสารสนเทศ
ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งาน
เอกสารร่วมกันด้วย Google Docs” เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2556   ณ ห้องอบรม M22 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวนเงิน 26,620 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จํานวน  31  
คน และได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.38 
 
เรืองที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

           นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ขอลาออก
จากงานไปเม่ือวันที่  30  มิถุนายน 2556 เนื่องจากได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนสตรีวิทยา  จึง
ได้เปิดรับสมัครทดแทนตําแหน่งเดิม  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือก   จึงขอมอบหมายให้นาย
นันทิศักด์ิ ประทีปสุข ทําหน้าที่ธุรการแทนนางสาวปุญญิศา น้อมถวาย จนกว่าจะได้บุคคลใหม่มาทดแทน 

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

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มก. 

ครั้งที ่5/2556 
วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม 2556  

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
----------------------------------------- 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 
1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
2. นางกนกพร พูลประพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
3. น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร   เจ้าหน้าที่วิจัย 
4. นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวสุรีพร ยองรัมย์                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยกล่าวเปิดประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามหัวข้อ ดังน้ี 

เรื่องที่ 1  ต้อนรับบคุลากรใหม่ 
   ที่ประชุม กลา่วต้อนรับนางสาวสุรีพร ยองรัมย์ บุคลากรใหม่  ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ทดแทนนางสาวปุญญิศา น้อมถวาย อัตราเดิมที่ได้ลาออกไป   โดยรับผิดชอบงานหลักด้าน
ธุรการงานของฝ่ายฯ ซึ่งได้มาทํางานต้ังแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556  
เรื่องที่ 2 แบบสอบถามโครงการวิจัยและพฒันา ปี 2556 
 
              ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสํารวจ
ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจําปี 2556 ทุกแหล่งทุน และมหาวิทยาลัยได้มอบให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดําเนินการ เน่ืองจากแบบสํารวจข้อมูลที่ วช. มีข้อมูลบางส่วนที่ไม่มีใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ของ สวพ.มก. ดังน้ัน จึงขอมอบให้ นางกนกพร พูลประพันธ์  นางสาวทิสยา ทิศเสถียร 
และ นางสาวสุรีพร ยองรัมย์ กรอกข้อมูลเท่าที่ สวพ.มก. มีข้อมูล และส่วนที่เหลือส่งให้อาจารย์/นักวิจัย กรอก
ข้อมูลเพ่ิมเติม  และมอบหมายให้นางสุรีพร ยองรัมย์  ติดตามและรวบรวมแบบสอบถามส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต่อไป 
 

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

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 

ครั้งที ่1/2557 
วันพุธที่  12  มีนาคม 2557  

ณ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
----------------------------------------- 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 
1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
2. นางกนกพร พูลประพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย 
3. น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร   เจ้าหน้าที่วิจัย 
4. นายนันทิศักด์ิ ประทีปสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวสุรีพร ยองรัมย์                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยกล่าวเปิดประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามหัวข้อ ดังน้ี 

1. การประเมินเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มก. 
 
            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีคําสั่งประกาศแต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2557 ซึ่งประกอบไปดว้ยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอท ีและตัวแทนผู้ใช้ระบบบริการ
สารสนเทศของ สวพ. มก. เพื่อเป็นข้อมลูและแนวทางในการปรับปรงุเว็บไซต์ในการให้บริการ 1) การบริหาร
โครงการวิจัย 2) การบรกิารสารสนเทศงานวิจยั 3) การเผยแพร่ข่าวสารขอ้มลูของ สวพ.มก. ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 
ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณทํางานฯ กําหนดจะดําเนินการ
ประเมินฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ หอ้งประชุมไพลิน สวพ.มก. ดังคําสั่งคณะทํางานประเมินเว็บที่แจ้งให้
ทุกท่านทราบแล้ว  และมอบคุณทิสยา ทิศเสถียร  Webmaster ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเว็บให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินฯ และขอให้บุคลากรเข้าร่วมการต้อนรับคณะทํางานทุก
ท่านด้วย 
 
2. การปรับปรุงข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการประเภทงานวิจัย ปี 2556 
 
                เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปี 2556 ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกําหนด
ของการประกันคุณภาพเก่ียวตัวบ่งช้ีเเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้กําหนดโครงการพัฒนา
วิชาการที่เป็นประเภทงานวิจัยมารวมในตัวบ่งช้ีเงินวิจัยน้ี จึงได้ประสานกับสํานักบริการวิชาการขอข้อมูล
โครงการพัฒนาวิชาการที่เป็นประเภทงานวิจัย ปี  2556 มาเพ่ิมเติมในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
โดยมอบคุณกนกพร พูลประพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและเพ่ิมเติมข้อมูลเงินวิจัยในฐานข้อมูลฯ 
ให้สมบูรณ์ต่อไป 
 
 
 
 



 
 
เรื่องที่ 3  การ Backup ช้อมูล 
 
     ได้จัดซื้อ Hard disk  เพ่ิมอีกจํานวน 3 ตัว เพ่ือใช้ในการ backup ข้อมูล Server ของฝ่ายฯ ในทุก
วันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมอบคุณนันทิศักด์ิ ประทีปสุข เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 

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

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นางสาวสุรีพร ยองรัมย์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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