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(1) 

 

คํานํา 
 

 

ภาระงานในหนาที่ ปญหา และแนวทางการแกไข หนวยประชาสัมพันธและเทคโนโลยี

สารสนเทศเลมน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมิน และการตอสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย ระยะที่ 4 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่ เปน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2556 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 

2556 โดยเน้ือหาคูมือเลมน้ีประกอบดวยภาระงานในหนาที่ ปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน แนว

ทางการแกไขปญหา และบทสรุป 

ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ี จะเปนประโยชนตอการพัฒนาสําหรับการปฏิบัติงาน

ดานการบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน และภายนอก ทั้งแนวทางการปฏิบัติงานและการแกไข

ปญหาตาง ๆ ทั้งน้ีผูจัดทําขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ใหคําปรึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานตลอดจนเจาหนาที่ที่ให

กําลังใจในการจัดทําใหคูมือเลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 

 

                   จิรันดร  บูฮวดใช 

                  25 ธันวาคม 2563 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 

 

บทน้ีจะกลาวถึงประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การแบงสวนราชการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ความเปนมา การบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค อัตลักษณ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงคการทําภาระงานในหนาที่ ประโยชนที่จะไดรับ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2558) เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ต้ังอยูในจังหวัดนครปฐม 

โดยเริ่มเปดทําการเรยีนการสอน เมื่อป พ.ศ. 2479 ดวยช่ือวา “โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม” ซึ่ง

ใชตึกหอทะเบยีนมณฑลนครชัยศร ีเลขที่ 86 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปดสอนช้ันฝกหัดครูประชาบาล ตอมา พ.ศ.2511 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนสตรี

ฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม ตอมา พ.ศ. 2513 เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนฝกหัดครู

นครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และเปดสอน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) ตอมา พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 

จนถึง พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ลงพระ

ปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิมพประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 15 

มิถุนายน เปนตนไป 

 

การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีโครงสรางการแบงสวนราชการ (ภาพที ่1) ประกอบไปดวย 

1. สภามหาวิทยาลัย 

2. อธิการบดี 

3. รองอธิการบดี 

4. คณะ หรือสํานัก 

 



2 

 

 
ภาพท่ี 1  แผนภูมิการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

การแบงสวนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา แบงสวนราชการ (ภาพที่ 2) ประกอบดวย 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

2. งานวิจัยและพัฒนา 

3. งานโครงการพระราชดําริและบริการวิชาการ 
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แผนภูมิการแบงสวนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  แผนภูมิการแบงสวนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ไดกําหนดใหมีศูนยวิจัยและบริการวิชาการไวใน

โครงสรางบริหารงานของวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูนครปฐมในครั้งน้ันจึงไดจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการข้ึน ใชสถานที่เปนหองประชุมเล็กของอาคารหอสมุดวิทยาลัยครู เรียกวาหอง ศวบ. โดย

วิทยาลัยไดแตงต้ังอาจารยสุเวช ณ หนองคาย เปนหัวหนาศูนยคนแรกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2530 ซึ่ง

หนวยงานธุรการ 
หนวยบริหารจัดการโครงการ

พระราชดําริและนโยบายมหาลัย 

หนวยงานเจาหนาที ่นิติการ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

หนวยบริหารจัดการงบประมาณวิจัย

เงินแผนดิน 

หนวยบริหารจัดการงบประมาณวิจัย

เงินรายได 

หนวยบริหารจัดการงานวิจัยเพือ่การ

พัฒนาทองถ่ิน 

หนวยบริหารจัดการงานประชุม

วิชาการ และการตีพมิพเผยแพร 

หน่วยบริหารจดัการงานประชุมและ

จริยธรรมการวิจยัในมนษย ์

หนวยแผนและงานประกันคุณภาพ 

รองผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

หนวยประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยบริหารจัดการทรพัยสินทาง

ปญญา 

หนวยบริหารความเสี่ยงและการจดัการความรู 

หนวยบริหารจัดการโครงการ

บริการวิชาการงบประมาณ

 

หนวยบริหารจัดการบริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หนวยยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

งานโครงการพระราชดําริ

และบริการวิชาการ 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานวิจัยและพัฒนา 
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ภารกิจหลักของสํานักวิจัยมี 2 ประการคือ การทําวิจัยสถาบันและใหบริการเกี่ยวกับการทําวิจัย กับ

การจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยครู เมื่อครบวาระ 2 ปแลว จึงสรรหา

หัวหนาศูนยวิจัยใหม ซึ่งสถาบันไดแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยนเรศ ปยะพันธุ เปนผูอํานวยการศูนย

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2532 

จนกระทั่งป 2535 ในชวงที่มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และเปลี่ยนช่ือเรียก

ตําแหนงผูบริหารจากหัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ มาเปนผูอํานวยการศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ ชวงน้ีจึงถือเปนการหมดวาระของหัวหนาศูนย และไดสรรหาแตงต้ังผูอํานวยการศูนยใหม 

ไดแก รองศาสตราจารยบรรดล สุขปติ ซึ่งไดรับแตงต้ังจากวิทยาลัยเมื่อ 20 กรกฎาคม 2535 พรอม

กับไดยายสํานักงานศูนยมาต้ังที่หองช้ันสองดานทิศตะวันตกของอาคารรอยปการฝกหัดครูไทย 

จนกระทั่งครบวาระ 4 ป เมื่อ 19 กรกฎาคม 2539 ในชวงป 2539 – 2540 เปนเวลา 1 ป ตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักวิจัยวางเวนโดยมีผูชวยศาสตราจารยรัตน ยืนนาน รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนาเปนผูรกัษาการผูอํานวยการศูนยตอจากน้ันไดมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏข้ึนใช 

และมีการเปลี่ยนโครงสรางการบริหารสถาบันราชภัฏ ทําใหศูนยวิจัยและบริการวิชาการเปลี่ยนช่ือมา

เปน สํานักวิจัยและบริการวิชาการ  

และตําแหนงผูบริหารเรียกวา ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสน้ีสถาบัน

ไดแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยโสภา บุณยศรีสวัสด์ิ เปนผูอํานวยการ ต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จน

ครบวาระเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2544 และรักษาการในตําแหนงตอจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2545 

วาระตอมาสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดมีคําสั่งแตงต้ังให นางกฤติยา วงศกอม เปน 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2545 จากน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลง

สถานภาพของสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร

ภายในเปนผลใหสํานักวิจัยและบริการวิชาการเปลี่ยนช่ือเปน สถาบันวิจัยและพัฒนาและตําแหนง

ผูบริหารเรียกวา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งนางกฤติยา วงศกอม ไดรักษาการในตําแหนง

จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2548 และในโอกาสตอมาไดมีการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จากน้ัน นางกฤติยา วงศกอม ไดรับการแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดดํารงตําแหนง

ต้ังแต วันที่ 10 มีนาคม 2548 ทั้งน้ี รองศาสตราจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ไดรับการแตงต้ังจากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดดํารงตําแหนงดังกลาวจนถึง กุมภาพันธ 2560 และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม เขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสืบตอมา และพนจากตําแหนง

กอนครบวาระ และสภามหาวิทยาลัยมีมติแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นับต้ังแตวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ถึงปจจุบัน 
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การบริหารงานบริหารงานทั่วไปของสถาบนัวิจัยและพฒันา 

 งานบริหารงานทั่วไป มีโครงสรางดังภาพที่ 3 ประกอบดวย หนวยงานธุรการ หนวยแผนและ

งานประกันคุณภาพ หนวยงานเจาหนาที่นิติการ หนวยบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู และ

หนวยประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายจิรันดร บูฮวดใช เปนผูรับผิดขอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  การบริหารงานบริหารงานทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(ผศ.ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี) 

 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

หนวยแผนและงานประกนั

คุณภาพ 

น.ส.ศิรินทรา ปรางเปรมปรี 

รักษาการหัวหนาสํานักงาน 

 

หนวยงานธุรการ หนวยงานเจาหนาทีน่ิติการ 

หนวยบริหารความเส่ียง

และการจัดการความรู 

นายจิรันดร บูฮวดใช 

หนวยประชาสัมพันธและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

(รศ.ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย) 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค อัตลักษณ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ปรัชญา 

 “สถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงมั่นในการบริหารงานวิจัย งาน

บริการวิชาการ ดวยระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และประยุกตใช ICT และ

สอดคลองกับความตองการของถองถ่ิน ในการสรางความเปนเลิศดานภูมิปญญา เพื่อมุงมั่นให

มหาวิทยาลัย เปนองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนนําความรูการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศชาติอยาง

ย่ังยืน” 
 

2. วิสัยทัศน 

 “มุงพัฒนาใหสถาบันวิจัย และพัฒนา เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนให 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปน “มหาวิทยาลัยการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน” (Regional 

Based) ประเทศชาติ (Agenda Based) ที่มีคุณภาพที่เปนสากล (International Oriented) เช่ือมโยง 

(Networking) วิจัยกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา อาจารย หนวยงานวิจัย แหลงทุน

ใน/ตางประเทศ และองคกรการวิจัย/ศึกษาในตางประเทศ ผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหไปสู

เชิงพาณิชย สงเสริมการฝกอบรม บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการของ

ทองถ่ิน แผนพัฒนา และโครงการพระราชดําริ ตลอดจนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให

เปนกลไกในการพัฒนา ระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และทองถ่ินที่ย่ังยืน ดวยระบบ

บริหารจัดการทีดี่ 
 

3. พันธกิจ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนาเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

นครปฐม สูมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน โดยมีพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ ดังน้ี 

 3.1 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทองถ่ิน ประเทศที่ย่ังยืน

มีคุณภาพที่เปนสากล เช่ือมโยงการวิจัยภายใน และภายนอก 

 3.2 สงเสริมการฝกอบรม บริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน 

แผนพัฒนา และโครงการพระราชดําริ 

 3.3 พัฒนาระบบคุณภาพภายในใหเปนกลไกในการพัฒนา ระบบการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 3.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และประยุกตใช ICT 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 กลุมกลยุทธพัฒนาโครงสรางงานวิจัย 

  1. จัดทํา Road Map และใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ Road Map เพื่อไปสู “มหา 

วิทยาลัยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน” 

  2. จัดกลุมของบุคลากรเพื่อจัดโครงสรางการวิจัย และดําเนินการพัฒนาบุคลากรสําหรับ

งานวิจัยอยางเหมาะสม เชน นักวิจัยหนาใหม นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยที่มีประสบการณ เปนตน 

  3. สงเสริมใหมีการจัดต้ัง กลุมวิจัย หนวยวิจัย ศูนยวิจัย และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ

เฉพาะทาง เพื่อรองรับการจัดกลุมในกลยุทธ  

  4. นําโครงสรางการบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับการวิจัย แบบพีระมิด ซึ่งมีตนแบบ

มาจากระบบในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และญี่ปุน มาประยุกตใชเพื่อใหการดําเนินการในกล

ยุทธให มีประสิทธิภาพ  

  5. พัฒนาโปรแกรม NPRU Research Project Management System ในการจัดการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ระบบงานวิจัยทั้งหมด 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 กลุมกลยุทธพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

   1. หลักสูตรการฝกอบรมจะแบงออกเปน 3 กลุม โดยพิจารณากลุมเปาหมาย คือ (ก) 

กลุมเปาหมายมีรายไดนอย เชน เกษตรกร คนตกงาน นักศึกษา นักเรียนใน รร.ตชด. ฯลฯ อบรม

ฟรี (ข) กลุมเปาหมายมีรายไดปานกลาง จะตองจายบางสวนสําหรับคาอบรม และ (ค) 

กลุมเปาหมายที่ชวยตัวเองไดจะตองจายคาลงทะเบียนสูง 

  2. หลักสูตร (ก) จะเปนหลักสูตรที่เนนพัฒนาอาชีพที่ทําอยูใหดีข้ึนโดยใชความรูจาก

งานวิจัย/ความรูที่อาจารยไดร่ําเรยีนมา/ความรูจากปราชญชาวบาน หรือเปนความรูเพื่อทีจ่ะใชใน

การประกอบอาชีพหลักสูตร (ข) จะเปนหลักสูตรในการพัฒนาวีชาชีพที่ทําอยูใหดีข้ึน โดยใช

เทคโนโลยีใหม ความรูใหมจากงานวิจัย และหลักสูตร (ค) จะเปนหลักสูตรที่เนนอบรมความรูเชิง

ลึก โดยใชอาจารย มรน. หรือภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ มรน. ตอสังคมภายนอก สงเสริม

ปรัชญาการเรียนรูตลอดชีวิต 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 กลุมกลยุทธวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

  1. พัฒนาโปรแกรม NPRU Quality Assurance เพื่อใชสําหรับบริหารจัดการงาน

ประกันคุณภาพทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะลดภาระงานของเจาหนาที่ บุคลากร ในการทํา

ประกันคุณภาพลง และขอมูลจะจัดการอยางมีระบบมากย่ิงข้ึน 
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  2. สนับสนุน สงเสริมใหอาจารยทําการวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทั้งภายใน 

(IQA)/นอก (EQA) ใหดีย่ิงข้ึน และดําเนินการไดอยางตอเน่ือง และมีความสอดคลองกับมาตรฐาน

ของ กพร. สมส. สกอ. เพื่อพัฒนาระบบการเรียน การสอน และการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยใหดีย่ิงข้ึน 

  3. พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ เชน อบรม CIA CPIA ฯลฯ 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 กลุมกลยุทธงานบริหารท่ัวไป 

    1. นําหลัก Japanese PDCA และ Flat Organization Management มาประยุกตใช

ในการบริหารจัดการสํานักวิจัย และพัฒนา เพื่อใหการบริหารจัดการในงานดานตางๆ ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

  2. บริหารจัดการสํานักวิจัยใหเปน Green Office หรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

5. เปาประสงค 

 เปาประสงคที่ 1 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ประเทศ ที่ย่ังยืน มีคุณภาพที่เปนสากล 

เช่ือมโยงการวิจัยภายใน/นอก 

 เปาประสงคที่ 2 มีการฝกอบรม บริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ิน แผนพัฒนา และโครงการพระราชดําริ 

 เปาประสงคที่ 3 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนกลไกในการพัฒนา 

ระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหดีย่ิงข้ึน 

 เปาประสงคที่ 4 มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน มีธรรมภิบาล 

และประยุกตใช ICT 

 

6. อัตลักษณ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุงสูความเปนเลิศในการวิจัย และ

พัฒนาทองถ่ินสูสากล โดยนําผลงานวิจัยเช่ือมโยงไปสูการบูรณาการงานวิจัย และนวัตกรรม รวมกับ

ชุมชน และภาคเอกชน เพื่อนํางานวิจัยไปสูการใชประโยชน และสูสากลอยางย่ังยืน 

 

วัตถุประสงคการทําภาระงานในหนาที ่

 1. เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมิน และการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลยั ระยะที่ 4 

 2. เพื่อใชเปนผลงานสําหรับขอตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่สูงข้ึน 
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ประโยชนที่จะไดรับ 

1. นําเปนหลักฐานในการประเมิน และการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 4 

2. ใชเปนแนวทางใหกับเจาหนาที่สายสนับสนุน ในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหา 



บทท่ี  2 

ภาระงานความรับผิดชอบ หนวยประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

บทน้ีจะกลาวถึงภาระงานความรับผิดชอบ หนวยประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบดวย ภาระงานในหนาที่หลักที่ปฏิบัติ และภาระงานในหนาที่รองที่ปฏิบัติ ดังน้ี 

 

ภาระงานในหนาที่หลักทีป่ฏบิตั ิ

 1. งานประชาสมัพันธขาวสารของสถาบันวิจัยและพฒันา 

 2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได (RDMS-NPRU) 

 3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

 4. งานผูประสานงานระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) 

 5. งานผูประสานงานระบบบรหิารงานวิจัยอจัฉริยะ (TIRAs) 

 

 1.  งานประชาสัมพันธขาวสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  มีหนาที่รับผิดชอบโพสตขาวประชาสัมพันธบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ภาพที่ 4) 

เพื่อเพิ่มจํานวนหนาเพจ และไฟลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดอันดับของ Webometrics Ranking 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหมีอันดับที่สูงข้ึน 

 
 

ภาพท่ี 4 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (dept.npru.ac.th/rdi) 
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  และประชาสัมพันธบน facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ภาพที่ 5)  โดยจะตอง

ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ และ URL ของเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มจํานวน 

Backlink ในการจัดอันดับของ Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 

ภาพท่ี 5 facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.facebook.com/rdi.npru) 

 

 2.  งานพัฒนาระบบสารสนเทศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได (RDMS-NPRU) 

 มีหนาที่รับผิดชอบพัฒนางานพัฒนาระบบสารสนเทศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ

รายได (RDMS-NPRU)  (ภาพที่ 6) โดยหนาที่จะรับความตองการของเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบ

ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได (Discover) นําไปออกแบบระบบ (Design) พัฒนาระบบ 

(Develop) และทดสอบ (Test) จากน้ันนําไปใชงานจริง และทําการวนซ้ํา (Sprint) โดยกระบวนการ

น้ีเปนหน่ึงในกระบวนพัฒนาระบบดวย Agile Methodology ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาซอฟตแวรที่ไดผล

ลัพธมาจากความรวมมือกันระหวางกลุมทํางานกับผูพัฒนาระบบ โดยใหคํานิยามที่สําคัญ 4 ประเด็น 

ดังน้ี 1) มุงเนนความรวมมือระหวางผูพัฒนาระบบกับผูใชงานมากกวาการทําตามข้ันตอนและ

เครื่องมือ 2) ระบบตองสามารถนําไปใชงานไดจริง มากกวาเอกสารที่ครบถวนสมบูรณ 3) รวมมือ

ทํางานกับลูกคา มากกวาการตอรองใหเปนไปตามสัญญา และ 4) ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง

มากกวาการทําตามแผนที่วางไว นอกจากน้ีระบบสารสนเทศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได 

(RDMS-NPRU) ยังใชวิธีการเขาสูระบบดวย Single Sign On (SSO) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ทําใหอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไมตองสมัครสมาชิก และสามารถใชงาน

ระบบสารสนเทศน้ีไดทันที 
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ภาพท่ี 6 ระบบสารสนเทศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได (RDMS-NPRU) 

(apps.npru.ac.th/rdi_rdms/) 

 

 3.  งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

 มีหนาที่รับผิดชอบพัฒนางานพัฒนาระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการระดับชาติ  (ภาพที่ 

7)  โดยระบบมีฟงกชันดังน้ี 1) สามารถสงบทความวิจัย และบทความวิชาการได 2) สามารถแยก

บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได 3) สามารถ Export บทความแยกตาม

ประเภทสาขาได 4) สามารถแนบไฟลหลักฐานคาลงทะเบียนได 5) สามารถแนบไฟลบทความฉบับ

แกไขได 

 
ภาพท่ี 7 ระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

(rdi.npru.ac.th/conference13) 

 



13 

 

 4.  งานผูประสานงานระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) 

 มีหนาที่รับผิดชอบเปนผูประสานงานระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

(National Research and Innovation Information System: NRIIS) ) (ภาพที่ 8) ต้ังแตการยืนยัน

เขาใชบัญชีของนักวิจัย ลืมรหัสผาน การแกไขขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหนักวิจัยสามารถเสนอขอทุน 

Fundamental Fund กลุม Basic Research Fund หรือแหลงทุนตางๆ แตละ PMU ได ซึ่งระบบจะ

ใชแบบฟอรมเดียวย่ืนขอเสนอที่เดียว และสามารถติดตามสถานะของโครงการวิจัยได ผูบริหาร

งานวิจัยสามารถติดตามและรวบรวมขอมูลนักวิจัย โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน หรือโครงการวิจัยที่

ผานการพิจารณาใหการสนับสนุนไดอยางรวดเร็ว สามารถเสนอขอมูลภาพเปนรวมงบประมาณและ

งานวิจัยของหนวยงานหรือประเทศได 

 
ภาพท่ี 8 ระบบ NRIIS (nriis.nrct.go.th) 

 

 5.  งานผูประสานงานระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) 

  มีหนาที่รับผิดชอบเปนผูประสานงานระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand 

Intelligent Research Administration system : TIRAs) (ภาพที่ 9) ต้ังแตการนําเขาขอมูล

แผนปฏิบัติการ แผนงาน ชุดโครงการวิจัยของนักวิจัย และประสานกับทางสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการตรวจสอบและแกไขขอมูลใหครบถวน เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการ

งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ภาพท่ี 9 ระบบ TIRAs (tiras.tsri.or.th) 

 

ภาระงานในหนาทีร่องทีป่ฏบิัต ิ

 ภาระงานในหนาที่รองที่ปฏิบัติเปนภารกิจทีไ่ดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน

ใหปฏิบัติงานตามภารกิจใหสําเร็จลุลวง ดังตอไปน้ี 

 1. เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ตามคําสั่งแตงต้ังของมหาวิทยาลัย มีหนาที่

จัดทําวาระการประชุม จัดประชุม สรุปประชุม 

 2. เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ตามคําสั่งแตงต้ังของ

มหาวิทยาลัย มีหนาที่จัดเตรียมอุปกรณ และจัดประชุม 

 3. เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย ตาม

คําสั่งแตงต้ังของมหาวิทยาลัย มีหนาที่จัดเตรียมอุปกรณ และจัดประชุม  

 4. ผูชวยเลขานุการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ

การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจยั เชน ขออนุมัติโครงการ จัดทําคําสั่ง จัดทําหนังสือเชิญ จัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุม คํากลาวเปด คํากลาวรายงาน เปนตน 

 5. จัดทําหนังสือภายนอก คําสั่ง สําหรับโครงการวิจัยทีไ่ดรับแหลงทนุอุดหนุนการวิจัยภายนอก 

 6. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 



บทท่ี  3 

ปญหา แนวทางการแกไข และบทสรุป 

 

 

บทน้ีจะกลาวถึงภาระงานในหนาที่ ปญหา แนวทางการแกไข  และบทสรุปของหนวย

ประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไดรูถึงปญหาการปฏิบัติงานในหนวยประชาสัมพันธและ

เทคโนโลยีสารสนเทศวามีบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ กระบวนการ และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

และสามารถแกไขการปฏิบัติงานได โดยยกตัวอยางปญหาพรอมแนวทางแกไขปญหาในหนาที่หลัก 

และหนาที่รอง สําหรับผูปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

ปญหา และแนวทางการแกไขภาระงานในหนาท่ีหลัก 

ภาระงาน ปญหาท่ีเกิดจากการ 

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไข ผลการดําเนินงาน 

1. งานประชาสมัพันธ

ขาวสารของ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

การประชาสมัพันธหลายๆ 

platform ทําใหเจาหนาที่

ตองใชเวลามากในการ

ประชาสมัพันธ เชน เว็บไซต

หนวยงาน แลวตองไป

ประชาสมัพันธ facebook 

อีกซึ่งก็เปนขอมูลเดียวกัน 

เปนตน 

ควรมีการพฒันา

ระบบใหสามารถ

ประชาสมัพันธไดทั้ง

เว็บไซต และ 

facebook โดยการ

ลงขอมลูเพียงครัง้

เดียว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

2. งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศทุนอุดหนุน

การวิจัย งบประมาณ

รายได (RDMS-

NPRU) 

ความตองการของผูใชงานยัง

ไมครบถวนในชวงเริ่มตนการ

พัฒนาระบบทําใหตองพัฒนา

ระบบอยางตอเน่ือง สงผลให

การออกแบบฐานขอมูล

บางสวนอาจไมรองรับใน

อนาคตได 

ภายใน 3 ปหรือ 5 

ป ควรเปลี่ยน

เทคโนโลยีใหม หรือ

พัฒนาระบบข้ึนมา

ใหมทั้งหมด เพื่อให

ระบบใหม

ครอบคลมุความ

ตองการของผูใชงาน

ทั้งหมด 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
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ภาระงาน ปญหาท่ีเกิดจากการ 

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไข ผลการดําเนินงาน 

3. งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานประชุม

วิชาการระดับชาติ 

ความตองการของผูใชงานยัง

ไมครบถวนในชวงเริ่มตนการ

พัฒนาระบบทําใหตองพัฒนา

ระบบอยางตอเน่ือง สงผลให

การออกแบบฐานขอมูล

บางสวนอาจไมรองรับใน

อนาคตได 

3 ปหรือ 5 ป ควร

เปลี่ยนเทคโนโลยี

ใหม หรอืพัฒนา

ระบบข้ึนมาใหม

ทั้งหมด เพื่อให

ระบบใหม

ครอบคลมุความ

ตองการของผูใชงาน

ทั้งหมด 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

4. งานผูประสานงาน

ระบบขอมลู

สารสนเทศวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ 

(NRIIS) 

1. เน่ืองจากระบบขอมูล

สารสนเทศวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) 

เปนระบบที่ วช. เปนผู

พัฒนาการติดตอแกไขขอมูล

หรือปญหาตางๆ ตอง

ประสานงานกบัเจาหนาที่ 

วช. อีกครั้งหน่ึง ซึง่บางกรณี

ที่นักวิจัยติดตอในชวงเวลา

กลางคืน ทําใหประสานงาน

ไดยาก 

 

1. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

กําหนดวันและเวลา

ใหนักวิจัยมาลง

ขอมูลในวันและ

เวลาราชการ 

 

2. แจงนักวิจัยให

โพสตปญหาลงใน 

เว็บบอรด จะมี

เจาหนาที ่วช. ตอบ

คําถาม 

 

3. ติดตอทางอีเมล 

nriis@nrct.go.th 

ดําเนินการแลว 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการแลว 

 

 

 

 

 

ดําเนินการแลว 

2. เน่ืองจากระบบขอมูล

สารสนเทศวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) มี

ปริมาณผูใชจํานวนมาก และ

ลมบอยๆ ทําใหนักวิจัยไม

ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

กําหนดระยะเวลาให

คําแนะนํานักวิจัย 

ลงขอมลูใหแลวเสรจ็

ดําเนินการแลว 
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ภาระงาน ปญหาท่ีเกิดจากการ 

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไข ผลการดําเนินงาน 

สามารถใชงานระบบได กอนวันปดระบบ 

NRIIS เพื่อไมใหเกิด

ปญหาระบบลม

ภายหลัง 

5. งานผูประสานงาน

ระบบบริหารงานวิจัย

อัจฉริยะ (TIRAs) 

เน่ืองจากระบบบริหาร

งานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) 

ตองใหผูประสานงานเปนผูลง

ขอมูลขอเสนอโครงการวิจัย

ทั้งหมด ทําใหเจาหนาที่ตอง

รับผิดชอบทัง้ปริมาณขอมลู 

และความถูกตองขอมลูเปน

อยางมาก 

ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา เชิญ

นักวิจัยมาลงขอมลู

ในระบบบริหาร

งานวิจัยอัจฉริยะ 

(TIRAs) ที่

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

ดําเนินการแลว 

 

ปญหา และแนวทางการแกไขภาระงานในหนาท่ีรอง 

ภาระงาน ปญหาท่ีเกิดจากการ 

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไข ผลการดําเนินงาน 

1. เลขานุการ

คณะกรรมการกองทุน

เพื่อการวิจัย ตาม

คําสั่งแตงต้ังของ

มหาวิทยาลัย 

การจัดเตรียมวาระการ

ประชุมตองใชระยะเวลาใน

การจัดทําเอกสาร 

(Hardcopy) ซึ่งทําให

บางครัง้ที่มีวาระเรงดวนจะ

จัดเตรียมไมทัน 

1. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

กําหนดวันและเวลา

ที่แนนอนของการรบั

วาระ 

 

2. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชาจัดทํา

วาระการประชุม

เปนแบบไฟลขอมูล 

(Soft File) แต

อาจจะยังไมพรอม

ดําเนินการแลว 
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ภาระงาน ปญหาท่ีเกิดจากการ 

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไข ผลการดําเนินงาน 

สําหรับ

คณะกรรมการบาง

ทาน จึงเปนรปูแบบ

ผสม (Hybrid) คือ

ทั้งเอกสาร 

(Hardcopy) และ

ไฟลขอมูล (Soft 

File) 

2. เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

บรหิารจัดการ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. วาระการประชุมมจีํานวน

มาก 

 

 

 

 

2. วาระการประชุมเรงดวน 

 

 

 

 

 

 

3. การประชุมตองใหอาจารย

มาช้ีแจงเหตุผลความจําเปน

ซึ่งบางครั้งอาจารยไมสามารถ

มาไดตามเวลาที่กําหนดไว 

1. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

กําหนดวันและเวลา

ที่แนนอนของการรบั

วาระ 

 

2. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

กําหนดลําดับ

ความสําคัญวาระที่

เรงดวนในการ

ประชุมแตละครัง้ 

 

3. ปรึกษา

คณะอนุกรรมการ

อาจกําหนดให

อาจารยสามารถ 

Video Call มาได 

 

 

 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
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ภาระงาน ปญหาท่ีเกิดจากการ 

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไข ผลการดําเนินงาน 

3. เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

พิจารณากลั่นกรอง

โครงการวิจัยและ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

วาระการประชุมเรงดวน ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

กําหนดลําดับ

ความสําคัญวาระที่

เรงดวนในการ

ประชุมแตละครัง้ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

4. ผูชวยเลขานุการ

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพ และเพิ่มขีด

ความสามารถการ

พัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

1. การจัดโครงการแตละครั้ง

มีเอกสารที่ตองเตรียมจํานวน

มากสําหรบัการเบกิจาย และ

การยืมเงินตองจัดเตรียม

เอกสารใหเสรจ็กอนวันจัด

งาน 3 – 5 วัน 

 

 

 

2. การจัดเตรียมเอกสาร

สําหรับนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ 

ไมสามารถดําเนินการได 

เน่ืองจากอาจารยไมสง

ขอเสนอโครงการวิจัยตามที่

กําหนด 

1. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

วางแผนระยะเวลา

การดําเนินงานและ

จัดทําเอกสาร

โครงการแตละครั้ง 

ระบุช้ันความเร็วเปน

“ดวนที่สุด” 

 

2. จัดทําสํารวจ

เฉพาะช่ือขอเสนอ

โครงการวิจัย เพื่อ

จัดทําเปนตาราง

กําหนดการให

ผูทรงคุณวุฒิ และ

ติดต้ังเครื่อง Printer 

สําหรับใหอาจารย

พิมพขอเสนอ

โครงการวิจัย

นําเสนอ

ผูทรงคุณวุฒิในวัน

จัดงานแทน 

 

ดําเนินการแลว 
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ภาระงาน ปญหาท่ีเกิดจากการ 

ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไข ผลการดําเนินงาน 

จัดทําหนังสอืภายนอก 

คําสั่ง สําหรับ

โครงการวิจัยที่ไดรบั

แหลงทุนอุดหนุนการ

วิจัยภายนอก 

1. การรางหนังสือภายนอกไม

สามารถระบุไดวาตองทํา

หนังสือถึงใคร เน่ืองจาก

อาจารยไมไดแนบตนเรื่องมา

ใหดวย 

 

 

2. อาจารยตองการหนังสือ

นําสงภายนอกดวน 

1. ช้ีแจงใหอาจารย

แนบตนเรือ่ง เพื่อให

ทางสถาบนัวิจัยและ

พัฒนารางหนังสือ

ภายนอกไดอยาง

ถูกตอง 

 

2. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชาแจง

ระยะเวลาที่แนนอน

ใหอาจารยที่จะตอง

ทุนวิจัยรบัทราบ 

และใหดําเนินการ

ระบุช้ันความเร็ว 

“ดวนที่สุด” 

ดําเนินการแลว 

งานอื่นๆ ตามที่

ผูบังคับบญัชา

มอบหมาย 

งานที่มอบหมายใหไปประชุม

นอกสถานที่ ซึง่จะตองใชรถ

มหาวิทยาลัย ไมไดสามารถ

ดําเนินการได เน่ืองจาก

นโยบายมหาวิทยาลัยไมใหใช

รถไปราชการคนเดียว 

1. ปรึกษา

ผูบังคับบญัชา

มอบหมายใหมี

เจาหนาที่ไปประชุม

มากกวา 1 คน 

เพื่อใหสามารถขอใช

รถมหาวิทยาลัยได 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
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บทสรุป 

 1. ปญหา และแนวทางการแกไข 

 1.1 ภาระงานในหนาที่หลัก 

 1.1.1 การประชาสัมพันธหลายๆ platform ทําใหเจาหนาที่ตองใชเวลามากในการ

ประชาสัมพันธ เชน เว็บไซตหนวยงาน แลวตองไปประชาสัมพันธ facebook อีกซึ่งก็เปนขอมูล

เดียวกัน เปนตน 

 1.1.2 การพัฒนาระบบในข้ันตอนการสํารวจความตองการของผูใชงานยังไมครบถวน

ในชวงเริ่มตนการพัฒนาระบบทําใหตองพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง สงผลใหการออกแบบฐานขอมูล

บางสวนอาจไมรองรับในอนาคตได 

 1.1.3 เน่ืองจากระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) เปน

ระบบที่ วช. เปนผูพัฒนาการติดตอแกไขขอมูลหรือปญหาตางๆ ตองประสานงานกับเจาหนาที่ วช. 

อีกครั้งหน่ึง ซึ่งบางกรณีที่นักวิจัยติดตอในชวงเวลากลางคืน ทําใหประสานงานไดยาก 

 1.1.4 เน่ืองจากระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) มีปริมาณ

ผูใชจํานวนมาก และลมบอยๆ ทําใหนักวิจัยไมสามารถใชงานระบบได 

 

  แนวทางการแกไข 

  1. ควรมีการพัฒนาระบบใหสามารถประชาสัมพันธไดทั้งเว็บไซต และ facebook 

โดยการลงขอมูลเพียงครั้งเดียว 

  2. ภายใน 3 ปหรือ 5 ป ควรเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม หรือพัฒนาระบบข้ึนมาใหม

ทั้งหมด เพื่อใหระบบใหมครอบคลุมความตองการของผูใชงานทั้งหมด 

  3. ปรึกษาผูบังคับบัญชากําหนดวันและเวลาใหนักวิจัยมาลงขอมูลในวัน และเวลา

ราชการ 

  4. แจงนักวิจัยใหโพสตปญหาลงใน เว็บบอรด จะมีเจาหนาที่ วช. ตอบคําถาม 

  5. ติดตอทางอีเมล nriis@nrct.go.th 

  6. ปรึกษาผูบังคับบัญชากําหนดระยะเวลาใหคําแนะนํานักวิจัย ลงขอมูลใหแลวเสร็จ

กอนวันปดระบบ NRIIS เพื่อไมใหเกิดปญหาระบบลมภายหลัง 

  7. ปรึกษาผูบังคับบัญชาเชิญนักวิจัยมาลงขอมูลในระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ 

(TIRAs) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 



22 
 

 1.2 ภาระงานในหนาที่รอง 

 1.2.1 การจัดเตรียมวาระการประชุมตองใชระยะเวลาในการจัดทําเอกสาร 

(Hardcopy) ซึ่งทําใหบางครั้งที่มีวาระเรงดวนจะจัดเตรียมไมทัน 

 1.2.2 การประชุมตองใหอาจารยมาช้ีแจงเหตุผลความจําเปนซึ่งบางครั้งอาจารยไม

สามารถมาไดตามเวลาที่กําหนดไว 

 1.2.3 การจัดโครงการแตละครั้งมีเอกสารที่ตองเตรียมจํานวนมากสําหรับการ

เบิกจาย และการยืมเงินตองจัดเตรียมเอกสารใหเสร็จกอนวันจัดงาน 3 – 5 วัน 

 1.2.4 การรางหนังสือภายนอกไมสามารถระบุไดวาตองทําหนังสือถึงใคร เน่ืองจาก

อาจารยไมไดแนบตนเรื่องมาใหดวย 

 1.2.5 งานที่มอบหมายใหไปประชุมนอกสถานที่ ซึ่งจะตองใชรถมหาวิทยาลัย ไมได

สามารถดําเนินการได เน่ืองจากนโยบายมหาวิทยาลัยไมใหใชรถไปราชการคนเดียว 

 

  แนวทางการแกไข 

  1. ปรึกษาผูบังคับบัญชากําหนดวันและเวลาที่แนนอนของการรับวาระ 

  2. ปรึกษาผูบังคับบัญชาจัดทําวาระการประชุมเปนแบบไฟลขอมูล (Soft File) แต

อาจจะยังไมพรอมสําหรับคณะกรรมการบางทาน จึงเปนรูปแบบผสม (Hybrid) คือทั้งเอกสาร 

(Hardcopy) และไฟลขอมูล (Soft File) 

  3. ปรึกษาคณะอนุกรรมการอาจกําหนดใหอาจารยสามารถ Video Call มาได 

  4. ปรึกษาผูบังคับบัญชาวางแผนระยะเวลาการดําเนินงานและจัดทําเอกสาร

โครงการแตละครั้ง ระบุช้ันความเร็วเปน“ดวนที่สุด” 

  5. จัดทําสํารวจเฉพาะช่ือขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อจัดทําเปนตารางกําหนดการให

ผูทรงคุณวุฒิ และติดต้ังเครื่อง Printer สําหรับใหอาจารยพิมพขอเสนอโครงการวิจัยนําเสนอ

ผูทรงคุณวุฒิในวันจัดงานแทน 

  6. ช้ีแจงใหอาจารยแนบตนเรื่อง เพื่อใหทางสถาบันวิจัยและพัฒนารางหนังสือ

ภายนอกไดอยางถูกตอง 

  7. ปรึกษาผูบังคับบัญชาแจงระยะเวลาที่แนนอนใหอาจารยที่จะตองทุนวิจัย

รับทราบ และใหดําเนินการระบุช้ันความเร็ว “ดวนที่สุด” 

  8. ปรึกษาผูบังคับบัญชามอบหมายใหมีเจาหนาที่ไปประชุมมากกวา 1 คน เพื่อให

สามารถขอใชรถมหาวิทยาลัยได 
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 2. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 2.1 ควรมีการปรึกษากับผูบังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ

ภาพรวมของหนวยงานทุกครั้ง เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 

 2.2 ควรมีการสงเสริม และสนับสนุนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ใหมีเสนทางในการพัฒนา

ความกาวหนาในสายงานอยางชัดเจน เพื่อเปนการเพิ่มขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 2.3 ควรมีการสงเสริมใหเจาหนาที่ เขารับการอบรมตามความถนัด หรือสนใจ เพื่อเพิ่ม

ความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการพัฒนาระบบงาน 

 

 3. ความสําเร็จในการแกไขปญหา 

 3.1 ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.2 ผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจปญหา และแนวทางการแกไข พรอมตอยอดความรูในงาน

ตอไปได 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

เร่ืองเลาความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 

 
ช่ือผูเลา นายจิรันดร บูฮวดใช  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานหลกัทีร่ับผิดชอบ หนวยประชาสมัพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. มีความสําเรจ็อะไรที่เกิดข้ึนกับงานที่ภาคภูมิใจมากที่สุด และอยากบอกกบัเพือ่น ๆ 

ขาพเจาภาคภูมิใจที่ไดรับการตีพิมพบทความวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาตนแบบแช

ทบอทสําหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม” ลงในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 หนาที่ 1906 - 1913 เน่ืองจากเปนบทความที่ได

จากการศึกษาหาความรูตัวเอง ซึ่งในขณะที่เขียนอัลกอริทึม (Algorithm) น้ัน ยังไมคอยมีเครื่องมือ

ตางๆ ที่ใชพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) 

 ซึ่งบทความดังกลาว มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสาํหรบัให

คําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช

แกปญหาจํานวนบุคลากรที่มีอยูจํากัด แตตองใหบริการคําแนะนํากับผูขอทุนวิจัยจํานวนมากในเวลา

เดียวกัน ในการพัฒนาตนแบบแชทบอทน้ี มีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอนคือ 1) ศึกษาทฤษฏีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  2) ออกแบบและพัฒนาตนแบบแชทบอท 3) ทดสอบตนแบบแชทบอทโดย

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 4) สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยไดพัฒนาตนแบบแชทบอทดวย LINE API รวมกับภาษา PHP โดยประมวลผลดวย

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ HEROKU ที่ใหใชงานไดฟรี ซึ่งตนแบบแชทบอทที่พัฒนาข้ึนน้ี 

ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุง และนําไปใชงานไดจริง ผูวิจัยจึงมีความ

มั่นใจวาหากนําแชทบอทที่พัฒนาข้ึนน้ีไปใชงานจริง จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกรได

เปนอยางดี ดังภาพที่ 10 
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ภาพท่ี 10 ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) 
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2. รูไดอยางไรวาประสบความสําเร็จในงานน้ัน (อธิบายพรอมนําเสนอประจักษพยานประกอบ) 

 ไดรับคัดเลือกใหไปนําเสนอบทความวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสําหรับ

ใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ลงใน

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9 

เมื่อวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 หนาที่ 1906 – 1913 ดังภาพที่ 11 และ 12 

 
ภาพท่ี 11 การนําเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
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ภาพท่ี 12 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
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3. ความสําเร็จน้ันเกิดจากการปฏิบัติงานอยางไร หรือมีเทคนิควิธีอะไรที่ทําใหประสบความสําเร็จ

(อธิบายใหมีรายละเอียดพอสมควร เพื่อใหเพื่อน ๆ เขาใจไดอยางชัดเจน) 

3.1 ความพยายามแสวงหาความรูใหม เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2 การเรียนรูใหทันเทคโนโลยีในปจจุบันใหไดมากที่สุด เพื่อนํามาประยุกตใชกับงาน 

3.3 ผูบริหาร และคณาจารยที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหขาพเจา สามารถผลิตผลงานที่มี

คุณภาพตามหลักวิชาการได 

 

4. การสะทอนความรูสึกตอความสําเร็จน้ี (อาจเปนความรูสึกที่เกิดกับตัวทาน หรือความคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะหรืออื่น ๆ) 

ขาพเจาขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ใหสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และ

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน ที่ชวยตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ และให

แนะนําที่ดีเสมอมา และขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ประกอบดวย 1) รองศาสตราจารย ดร.พัชรศักด์ิ 

อาลัย 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม และ 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดี

ตระกูลวงศ ที่คําแนะนําที่เปนประโยชนในการพัฒนาแชทบอทตอไป 
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ภาคผนวก  ข 

ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 

 

การดําเนินงานของหนวยประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักการทํางานภายใต

ขอบังคับระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. พระราชบญัญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

2. พระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบวาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555 

4. ระเบียบวาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556 

5. ระเบียบวาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2557 

6. ระเบียบวาดวยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 

7. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

8. ประกาศฯ หลักเกณฑผลงานตีพิมพ (Outcome) จากโครงการวิจัยงบประมาณรายได 

และงบประมาณแผนดิน สําหรับสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 

9. ประกาศฯ หลักเกณฑผลงานตีพิมพ (Outcome) จากโครงการวิจัยงบประมาณรายได 

และงบประมาณแผนดิน สําหรับสายสังคมศาสตร พ.ศ. 2562 

10. ประกาศฯ ข้ันตอนการเสนอขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุน ววน. ประจําป

งบประมาณ 2565 เพื่อสงให (สกสว.) พิจารณา 

11. ประกาศฯ หลักเกณฑการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

พ.ศ. 2563 
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คําส่ังตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 1. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2541/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก วช. (มุงเปา) ประจําปงบประมาณ 

2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2540/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการ

จายคาตอบแทนวิทยากรเกินอัตราที่กําหนด ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 3. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2135/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

Monthly Inspirational Talk (NPRU Talk) ประจําป 2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 4. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2086/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. (มุงเปา) ประจําป 2564 และ

กองทุนสงเสริม ววน. ประจําป 2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 5. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2087/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการ

จายคาตอบแทนวิทยากรเกินอัตราที่กําหนด ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 6. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1193/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (คณะกรรมการฝาย

ประชาสัมพันธมีหนาที่ประสานงาน แจงขอมูลจัดเก็บบรรยากาศภาพตางๆ ภายในงาน และ

ประชาสัมพันธขาวไปยังหนวยงานภายนอก) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 7. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 111/2559 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 

 8. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่ 202/2558 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหาร

จัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 

 9. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1798/2558 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย สั่งวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 10. คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ 202/2557 เรื่อง หมอบหมายเจาหนาที่สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ประวัติ 

 

 
 

 

นายจิรันดร บูฮวดใช 

 

วุฒิการศกึษา 

 พ.ศ. 2559 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู 63309001601877 
 พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกจิ สาขางาน  

  การพัฒนาเว็บเพจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  

 

ตําแหนงปจจุบนั 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

หนังสือ 
ปยะ โควินททวีวัฒน, จิรันดร บูฮวดใช, “การพัฒนาสื่อการสอนโดยใชโปรแกรม SCILAB”, 

  เพชรเกษมการพิมพ, จํานวน 260 หนา, ISBN: 978-974-7063-22-6, 2556. 

 

ผลงานวิชาการระดับชาต ิ
จิรันดร บูฮวดใช. แนวทางการพัฒนาตนแบบแชทบอทสาํหรับใหคําแนะนําระบบขอทุนอุดหนุนการ

 วิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. The 9th NPRU National 

 Academic Conference, Thailand, 2017, pp. 1906 - 1913. 

จิรันดร บูฮวดใช และปยะ โควินททวีวัฒน. การพัฒนาระบบรายงานผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารย

 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดวย Agile Method. วารสารการพฒันาความรูเชิงลกึใน

 งานสายสนับสนุน (WIND) ปที่ 3 ฉบบัที่ 1 ประจําเดือน ธันวาคม 2560. จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย. pp. 1 - 6. 
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