
 
 

คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่ 1/2552 

เรื่อง  มอบหมายงานใหกับรองผูอํานวยการสถาบันและบุคลากรประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

.............................................................................................. 
 

เพ่ือใหการบรหิารจัดการภายในสถาบันวจัิยและพัฒนาเปนไปตามหลักการที่ดีคือ การกระจาย
อํานาจ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7   จึงมอบหมายงานใหกับรองผูอํานวยการสถาบัน และบุคลากรสาย
สนับสนุนประจําสถาบันวิจัยและพฒันา ดังน้ี 

1. ดร. ชนิกานต   คุมนก  รองผูอํานวยการสถาบันฝายบริหารและแผน 
1.1  การดําเนินงานประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลและ 

ประชาสัมพันธ  รวมทั้งวางแผนดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานสํานักงาน
เลขานุการสถาบัน  งานบริหารบุคลากร  งานนโยบายและแผนงาน  พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาและการปฏิบตัิตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสถาบัน   
  1.2 กํากับดูแลงานบริการวิชาการดานการประเมินผล/สํารวจความคิดเห็น และงาน
สิทธิบตัรและทรัพยสินทางปญญา    งานหนวยบมเพาะงานวิจัย  

1.3   กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบและ 
เกณฑของมหาวิทยาลยั 

1.4  งานลงนาม  อนุญาต  อนุมัติในบันทกึขอความภายในคณะที่เกีย่วของกับภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมายหรือเปนเจาภาพในลักษณะปฏิบตัิราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน 

 1.5  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอ่ืนที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย    
2.  ผศ.ดร.ศุภลักษณ   วิริยะสุมน   รองผูอํานวยการสถาบันฝายวจัิยและพัฒนา 
 2.1 การดําเนินงานประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลและ 

ประชาสัมพันธ  รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานบริหารจัดการงานวิจัย   
2.2  พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิชาการและวิจัยเพ่ือการบริหารวิชาการและวิจัย 
2.3  กํากับตรวจสอบการใชงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรม  ตามภารกิจ 

มอบหมายใหเปนไปตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการวิจัยและงานสรางสรรค และงาน
ปฏบิัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  

2.5  งานลงนาม  อนุญาต  อนุมัติในบันทกึขอความภายในคณะที่เกีย่วของกับภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมายหรือเปนเจาภาพในลักษณะปฏิบตัิราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน 

2.6  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอ่ืนที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย  



3.  นางสาวกลุกนิษฐ   ใจดี  รองผูอํานวยการสถาบนัฝายบริการวิชาการ 
 3.1 การดําเนินงานประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลและ 

ประชาสัมพันธ  รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานบริการวิชาการแกชุมชน 
3.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการ 
3.3 พัฒนาระบบการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
3.4  กํากับตรวจสอบการใชงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ 

มอบหมายใหเปนไปตามกําหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ 
3.5  ดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา  มาตรฐานการการบริการวิชาการ และงาน 

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  
3.6  งานลงนาม  อนุญาต  อนุมัติในบันทกึขอความภายในคณะที่เกีย่วของกับภารกิจ 

ที่ไดรับมอบหมายหรือเปนเจาภาพในลักษณะปฏิบตัิราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน 
3.7 งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย  
 

4. บุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันวจิัยและพัฒนา 
บุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันมีหนาที่ความรับผิดชอบตามการกําหนดภาระงาน  

การแบงสวนงาน และการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละงาน ตามบัญชรีายละเอียดแนบทายคําสั่ง    
 
     ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  
             สั่ง ณ วันที่ 20  มีนาคม  2552   
 
 

     (นางถาวร    พงษพานิช) 
         ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เรื่อง   การแบงโครงสรางองคกรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

........................................................................... 
เพื่อใหการบรหิารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนไปดวยความเรียบรอยและม ี

ประสิทธิภาพ  จึงแบงโครงสรางองคกรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาออกเปน  3 หนวยงานยอย ดังนี ้
1.  สํานักงานเลขานุการสถาบัน      แบงหนวยยอยออกเปน 

   1.1  งานธุรการและสารบรรณ 
   1.2  งานนโยบายและแผน 
   1.3  งานการเงินและพัสดุ 
   1.4  งานบุคคลและสวัสดิการ 
   1.5  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.6  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.7  งานประชาสัมพันธ 

2.  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย     แบงหนวยยอยออกเปน  
   2.1  งานกองทนุวิจัยมหาวิทยาลัย 
   2.2  งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัย 
   2.3  งานประสานแหลงทนุวิจัยวิจัยภายนอก 
   2.4  งานทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 
   2.5  งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย 
   2.6  งานหนวยบมเพาะงานวิจัย 
   2.7  ศูนยประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง (ABC-PUSMAX) 

3.  ฝายบริการวิชาการ  แบงหนวยยอยออกเปน 
  3.1  งานบริการวิชาการ 
  3.2  งานวิทยาลัยชาวบาน 
  3.3  งานสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 
  3.4  ศูนยการเรียนรูเพื่อพัฒนางานวิจัย 
  3.5  ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
  3.6  ศูนยประสานงานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง  

 
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552 
 
 
         (นางถาวร   พงษพานชิ) 

                                                                    ผูอาํนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



บัญชีรายละเอียดการกําหนดภาระงาน การแบงสวนงานและผูรับผิดชอบงาน 
แนบทายคําสั่งคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2552  ลงวันที่ 20 มีนาคม  2552 

 .................................................................................. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแบงโครงสรางองคกร  เปน 3 งานคือ สํานักงานเลขานุการสถาบนั 

ฝายบริหารงานวิจัยและฝายบริการวชิาการโดยบุคลากรมีอํานาจหนาที่และขอบขายงานดังน้ี  
1.  สํานักงานเลขานุการสถาบัน 
  1.1  งานธุรการและสารบรรณ     
                บุคลากรประจําหนวย  คอื  นางญาดา  ทองโพธิ์เลน 

       หนาที่รับผิดชอบ      
       1.1.1 งานธุรการ                  

1) ใหบริการติดตอสอบถามแกบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
2) รับ – สง หนังสือภายในและภายนอกของคณะ 

      3)  จัดทําทะเบียนคุมและลงทะเบียนหนงัสือภายในและภายนอก และแยก
แฟมเสนอผูบริหาร 
   4)  แจงเวียนหนังสือ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสัง่ ไปยังหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของ 
   5)  รางโต-ตอบ ตรวจทานความถูกตองของหนังสือภายในและภายนอก
สถาบันฯ กอนเสนอลงนาม 
   1.1.2 งานสารบรรณ 

      1)  จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู และกําหนดรหัสและเก็บเอกสารอางอิงตาม
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   2)  คนหาเอกสาร คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ และเอกสารอางอิงที่
เกี่ยวของ 
   3)  รวบรวมเพื่อการประชาสัมพันธ และรวมดําเนินการจัดทําจดหมายขาวกบั
หนวยประชาสัมพันธ 
  1.1.3. งานประชุม 
        1)  ดําเนินการจัดทําวาระประชุม หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม  
การประสานงานใชหองประชุม และจัดเตรียมความพรอมของหองประชุม  
   2)  บันทึกรายงานและจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมกรรมการประจํา
สถาบัน และการประชุมคณะกรรมการฝายฯ ที่เกี่ยวของ 
   3)  นํารายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ใหงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การเผยแพร ใหแกบุคลากรและสาธารณชน และหนวยงานอ่ืนไดทราบทาง 
www.rdi.psru.ac.th 
  1.1.4 ปฏิบัตหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



1.2 งานนโยบายและแผน  
       บุคลากรประจําหนวย  คือ  นางญาดา  ทองโพธิ์เลน 
        หนาที่รับผิดชอบ      

         1.2.1  งานวิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ          
        1) จัดทําคําของบประมาณแผนดินและเงินรายไดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        2) จัดทําเอกสารแผนปฏิบัตกิารประจําป 
        3) ติดตามผลการใชจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  
        4) สรุปผล ประเมินผลการใชเงินงบประมาณแตละงวด     

1.2.2  งานวางแผนและติดตามประเมินผล 
     1) ประสานการจัดทําแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนกลยุทธ 

รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําป 
        2) การปรับปรุงแผนปฏิบัตกิารใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายของสถาบัน 
        3) จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการ 
        4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบตัิราชการ 
         5) จัดทํารายงานประจําป 

1.2.3  ปฏิบัตหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

1.3 งานบุคคลและสวัสดิการ     
      บุคลากรประจําหนวย คือ  นางญาดา  ทองโพธิ์เลน 

         หนาที่รับผิดชอบ   
1.3.1  งานบุคคล               

   1) จัดแฟมทะเบียนประวัตขิองบุคลากรประจําสถาบันใหเปนปจจุบัน 
   2) ตรวจสอบลงเวลาปฏิบตัริาชการ การลาทุกประเภท และจัดทําสรุปวันลาใน
รอบป ของบุคลากรประจําสถาบันเพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
   3) รวบรวมและสรุปขอมูลการไปราชการ ประชุมสัมมนา พัฒนาบุคลากร  

4) ใหคําแนะนํากับบุคลากรในคณะฯ ในสวนที่เกีย่วของเร่ืองงานบุคคล 
  1.3.2  งานสวสัดิการ  
               1) ประสานดําเนินงานเกี่ยวกับงานแสดงความยินดี งานศพ และงานตามพิธี
การตาง ๆ ในนามสถาบัน   
   2) ดูแลรอบอาคารของสถาบัน และสภาพทางกายภาพพื้นที่บริเวณรอบ 
อาคาร สวนหยอม ใหสะอาด เกิดความสวยงาม  

3) กํากับใหพนักงานรักษาความสะอาดดําเนินการสํารวจ วัสดุ ครภัุณฑ  
สําหรับหองประชุม หองพัก และหองทํางาน  ประสานงานเพื่อการติดตั้งและซอมแซมบํารุงรักษา
ครุภัณฑระบบสาธารณูปโภค สิ่งกอสรางหรืออาคารของสถาบันกับหนวยพัสด ุ



   4) ดําเนินการสํารวจขอมูลการใชสาธารณปูโภคของสถาบัน  และการจัดทํา
บัญชีควบคุมการใชจาย และสงรายงานทุกเดือน 

1.3.3  ปฏิบตัหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

1.4 งานการเงินและพัสด ุ    
       บุคลากรประจําหนวย  คือ  นางญาดา  ทองโพธิ์เลน และนางณัฐมน  บาดดิษฐ 

                     หนาที่รับผิดชอบ   
         1.4.1  งานการเงิน    บุคลากรประจําหนวย     นางญาดา  ทองโพธิ์เลน 

1)  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ-จัดจาง 
1) จัดทํารายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณรายได ของสถาบันฯ เสนอที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร แลวแจงใหบุคลากรทราบ ทุกๆ เดือน 
   3)  จัดทําทะเบียนคุมหนังสือ เอกสารสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง  ทะเบียน
สงเบิกการเงนิ  
  1.4.2   งานพัสดุ บุคลากรประจําหนวย  คือ  นางณัฐมน  บาดดิษฐ 

      หนาที่รับผิดชอบ   
   1) จัดทาํทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ ประวัติการใชงานครุภัณฑแตละประเภท  
   2) จัดทํารายงานวัสดุคงเหลอืประจําเดือน/ประจําป  
 

1.5 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
      บุคลากรประจําหนวย  ............................................. 

หนาที่รับผิดชอบ   
1.5.1  งานคอมพิวเตอร     

1) ดําเนินการตรวจเช็คซอมบํารุงรักษาชุดคอมพิวเตอรของคณะใหอยูใน 
สภาพพรอมใชงานตามปกต ิ

2) ควบคุมและดูแลระบบสายสัญญาณ ที่เชื่อมตอการใหบริการเครือขาย 
       1.5.2  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1) ดําเนนิการปรับปรุงและพัฒนาโฮมเพจของสถาบันใหทนัสมัยอยูเสมอ และ 
นําไปอางอิงได  

2) ดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานและ 
บริการของสถาบันใหไดมาตรฐานคุณภาพ 

3) ดูแลระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล 
1.5.3  ปฏิบตัหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย   
 
 



1.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา    
      บุคลากรประจําหนวย คือ  ................................... 

 หนาที่รับผิดชอบ   
             1.6.1. งานสงเสริมและสนับสนุนการประกันคณุภาพ 

   1) วางแผน จัดทํางบประมาณ และดําเนินการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาของสถาบันและการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 

2) ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรเกีย่วกับ 
การประกันคณุภาพ และการปฏิบัตติามคํารับรองปฏบิัติราชการ 
   3) เกบ็และรวบรวมขอมูลและฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพและการ 
ปฏิบัตติามคํารับรองปฏิบัตริาชการ 
            1.6.2  งานติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินคุณภาพ 
   1) สรางคูมือระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการของศึกษาของสถาบัน
และการประเมินการปฏิบัตงิานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 

2)  จัดทําเอกสารประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบัน 
3)  เก็บและตดิตามขอมูล วเิคราะหขอมูลและประเมินผล  
4)  พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานประกันคณุภาพ 

1.6.3 ปฏิบัตหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
 

1.7  งานประชาสัมพันธ บุคลากรประจําหนวย  คือ  นางณัฐมน   บาดดิษฐ 
              หนาที่รับผิดชอบ 
        1.7.1  จัดทําสื่อการประชาสัมพันธของสถาบัน          

           1)  จัดทําจดหมายขาวของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   2)  ดําเนินการจัดทําและตดิตามความเคลื่อนไหวของบุคลากรภายในสถาบัน
เพ่ือจัดทําทําเนียบบุคลากรที่มีความเปนปจจุบัน 
   3)  ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ใบปลิว แผนพับ 
power point แนะนําสถาบนั 
   4) ประสานการดําเนินการนําขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธขึ้นบนเว็บไซต 
และบอรดประชาสัมพันธของสถาบันเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ทันสมัยอยูเสมอ 

          1.7.2.  จัดทํารายการวิทยุ   
   1)  จัดทํารายการวิทยวุิทยาลัยชาวบาน และรวมกบัวทิยุชุมชนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
   2)  ประสานการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานอื่นในการดําเนินรายการวิทย ุ

3)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



 
2.  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย    

2.1  งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลยั   
      บุคลากรประจําหนวย  คือ นายโชคชัย  นอยกลิ่น 

         หนาที่รับผิดชอบ 
2.1.1   ดําเนินงานธุรการของกองทุนวิจัย 

  2.1.2   ประสานการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 
2.1.3   จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินของงานกองทุน 
2.1.4   ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.2  งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัย  
      บุคลากรประจําหนวย คือ นายโชคชยั  นอยกลิ่น 
        หนาที่รับผิดชอบ 

2.2.1   พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2.2.2   วางระบบประกันคณุภาพงานวิจัย ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การพัฒนา 

โครงการวิจัย การพัฒนาระบบติดตามและสนับสนุนงานวิจัย 
  2.2.3   พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัย 
  2.2.4   จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินของงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
และนักวิจัย 

2.2.5   ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.3  งานทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 
      บุคลากรประจําหนวย คือ นายโชคชยั  นอยกลิ่น 
        หนาที่รับผิดชอบ 

  2.2.1   ประสานการดําเนินการขอทุนสนบัสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 
  2.2.2   ติดตามความความกาวหนาของงานวิจัย 
  2.2.3   พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

2.2.4   จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินของงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
และนักวิจัย 

2.2.5   ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



2.4   งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลยั 
      บุคลากรประจําหนวย คือ นายโชคชยั  นอยกลิ่น 
        หนาที่รับผิดชอบ 

  2.4.1   ประสานดําเนินการสรรหาบทความ/จัดพิมพวารสาร 
  2.4.2   เผยแพรวารสารและงานสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวจัิย 

2.4.3   จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินของงาน 
2.4.4   ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.5  งานหนวยบมเพาะงานวิจัย 
       บุคลากรประจําหนวย คือ ………………………………………… 
       หนาที่รับผิดชอบ 

  2.5.1  ประสานดําเนินงานหนวยวิจัย และงานธุรการสาํหรับหนวยวจัิย 
  2.5.2  ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ การดําเนินงานหนวยวิจัย 

2.5.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินของงาน 
2.5.4  ปฏิบตัหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.6 งานประสานงานวิจัยเชงิพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
       บุคลากรประจําหนวย คือ นายโชคชยั  นอยกลิ่น 
       หนาที่รับผิดชอบ 

2.6.1  ประสานดําเนินงานพัฒนาโจทยวิจัย 
2.6.2  สงเสรมิสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
2.6.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินของงาน 
2.6.4   ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
3.   ฝายบริการวิชาการ 

3.1  งานบริการวิชาการ   
      บุคลากรประจําหนวย คือ นางจิตรา  มีคํา 
        หนาที่รับผิดชอบ 

3.1.1 ประสานงานการใหบริการวชิาการ 
3.1.2   ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา  

  3.1.3   ประเมินความพึงพอใจ ประเมินผลการดําเนินงาน  
  3.1.4   จัดทําแผนปฏิบัติการ  รายงานผลการดําเนินฝายของงานบริการวิชาการ 

3.1.5   ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 



3.2 งานวิทยาลัยชาวบาน 
       บุคลากรประจําหนวย คือ นางณัฐมน   บาดดิษฐ 
        หนาที่รับผิดชอบ 

3.2.1 ดําเนินการจัดรายการวิทยวุิทยาลยัชาวบาน 
3.2.2 ผลิตสื่อ CD เพ่ือเผยแพรวิทยุชุมชน 
3.2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินฝายของงานวิทยาลัยชาวบาน 
3.2.4 ประเมินความพึงพอใจของการใหบริการ 
3.2.5 ปฏิบัตหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
3.3  งานสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 
      บุคลากรประจําหนวย คือ  ................................... 
       หนาที่รับผิดชอบ 

  3.3.1 สนับสนุนสงเสริมการผลิตผลผลงานทางวิชาการเพื่อขอจดลิขสิทธ สิทธิบตัร 
และทรัพยสินทางปญญา 
  3.3.2 พัฒนาองคความรูดานขั้นตอน วธิกีาร จดลิขสิทธ สิทธบิัตร และทรัพยสินทาง
ปญญา 
  3.3.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินฝายของงาน 

3.3.4  ปฏิบตัหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
 

3.4   ศูนยการเรียนรูเพื่อพัฒนางานวจิัย 
      บุคลากรประจําหนวย คือ  ................................... 
       หนาที่รับผิดชอบ 
 3.4.1  รวบรวมองคความรูที่ไดจากงานวิจัย 

3.4.2  ใหบริการการคนควารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ บทคัดยอ  
3.4.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินฝายของงาน 
3.4.4  ปฏิบตัหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
 

3.5 ศูนยประสานงานเครือขายอุทยานวทิยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง 
      บุคลากรประจําหนวย คือ  ................................... 
       หนาที่รับผิดชอบ 
 3.5.1  ประสานการเปนเครอืขายของ อวน. ภาคเหนือตอนลาง 

3.5.2  สงเสรมิการพัฒนาผลิตภัณฑกบัภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชน 
3.5.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินฝายของงาน 
3.5.4  ปฏิบตัหินาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  


