
                            รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                               ครั้งที่  8/2554 

                              วันพฤหสับดีที่ 29  ธันวาคม  2554 
     ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคารสาํนกังานอธิการบดี  

 

***************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

  1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน 

 4.  นางสาวสพัุตรา ศรีนิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 5.  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงษ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย 
 6.  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  เจ้าหน้าที่วิจัย 
 7.  นางกัญญาณัฐ พ่วงแสง   เจ้าหน้าที่วิจัย 

8.  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจ้าหน้าที่วิจัย 
9.  นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร  เจ้าหน้าที่วิจัย 

          10. นางสาวหน่ึงฤทัย แก้วคํา   นักวิชาการศึกษา  
          11. นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          12. นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          13. นางสาววิสุตา  วรรณห้วย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          14. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          15. นางสาวเมทินี          ด่านก้าวหน้า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          16. นางสาวอุทัยวรรณ    ประสงค์เงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          17. นางสาวดวงฤทัย      แก้วคํา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
          18. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง   ติดราชการ 
2. นางสาวหญิง  มัทนัง   ลาป่วย 
3. นางสาวศรุดา อ่อนจันทึก  ลาป่วย 
4. นางสาววิภาพรรณ    เลาหเธียรประธาน ลาป่วย 

 

เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
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เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1. นโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางการดําเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากร ของ สวพ. 
          ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีการปรับข้อความในผังยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตาม
มติสภาฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ปรับผังยุทธศาสตร์ของ สวพ. เพ่ือให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 
2. การปฏิบัติงานของบุคลากร สวพ. 

1) การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ทุกคนควรมีรายงานประจําปีของงานที่ปฏิบัติเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับบุคลากรเดิมใน
การพัฒนางาน และบุคลากรใหม่ในการศึกษางาน เช่น 

-  งานบริหารทั่วไป ควรมีรายงานประจําปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน 
     -  กลุ่มวิจัย ควรมีรายงานประจําปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน และ
รายงานประจําปีงานวิจัยและบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เล่มแรกปี 2548 ถึง
ปัจจุบัน จํานวน 5 เล่ม 
     -  กลุ่มบริการวิชาการ  ควรมีรายงานประจําปีงานวิจัยและบริการวิชาการ และรายงาน
ประจําปี คลินิกเทคโนโลยี ต้ังแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน ซึ่งคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ดําเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้ังแต่ปี 2549 – 2553 ปีละหลายเรื่อง  
 

        2)  งานโครงการและงานบริการวิชาการ ที่ผู้รับผิดชอบงานต้องทําต้ังแต่เขียนโครงการ 
เสนอของบประมาณ ดําเนินโครงการ  ประเมินผลโครงการ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ โดย
ประสานงานกับงานแผนและงบประมาณ   ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าไร ซึ่งอาจจะไม่ได้รับ
งบประมาณเท่าที่ขอ และเมื่อขออนุมัติดําเนินโครงการต้องปรับแก้งบประมาณให้เท่ากับที่ได้รับ
จัดสรร และต้องกํากับดูแลตัวช้ีวัดให้ได้เท่ากับค่าเป้าหมายหรือมากกว่า  
 

        3)  งานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณภายนอก ในปีงบประมาณ 2555 
ได้รับงบประมาณโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จํานวน 2 โครงการ จากกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม จากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด 8 หน่วยงาน  
 
 
     4)  การลงเวลาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยให้ลงเวลาปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 08.45 น. และสายได้
ไม่เกิน 15ครั้ง การปฏิบัติงานล่วงเวลา ให้ลงเวลาปฏิบัติงานถึง 18.30 น. 
 
     5) งาน Website คลินิกเทคโนโลยี และช่วยงานโครงการ 

 
 

6)   งานบริการวิชาการ  
           - รายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และรายการ U channel   
           - งานเอกสารและซีดีเผยแพร่ ร่วมกับ จัดนิทรรศการวิจัย 

 
 

- รับทราบ 
 
 
 
 
- มอบบุคลากรดังน้ี 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มวิจัย 
3. กลุ่มบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-มอบนางสาวรุจิรา  
 จันทร์สุวรรณ และ 
 นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
เป็นผู้ดูแลคนละหลักสูตร 
 

- มอบนางสาวสุพัตรา  
ศรีนิปกานนท์ 
 
-มอบนางสาวดวงฤทัย   
แก้วคํา 
 

- มอบนางสาวเมทินี   
ด่านก้าวหน้า 
- มอบนางสาวหญิง  มัทนัง 
และนางสาวเมทินี   
ด่านก้าวหน้า 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
          - โครงการบริการวิชาการสัญจร งานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง 

การจัดการความรู้ ก.พ.ร.  สมศ. สกอ. 
 

- มอบนางสาววิศุตา   
วรรณห้วย 

3. การติดตามแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน การวัดมี 5 ระดับ ถ้าประเมินตนเอง
ได้ 5 ระดับจะได้คะแนน 3 คะแนน คือคะแนนที่ค่ากลางถ้าต้องการคะแนนมากกว่าน้ีต้อง
ปฏิบัติงานที่ท้าทายมากย่ิงขึ้น โดยกําหนดเป็นข้อต่อจากข้อ 5 ควรมี 6 – 7 ข้อแล้วแต่ลักษณะ
งาน  ซึ่งขณะน้ีมีผู้ส่งแบบข้อตกลง เพียง 3 คน ให้ทุกคนส่งที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการด่วน 

- มอบหัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
 

4. กิจกรรมเดินการกุศลเพ่ือนํารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวัน
อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ เชิญทุก
คนเข้าร่วมงานในครั้งน้ีโดยให้ลงช่ือที่นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 

- รับทราบ 

5. การดําเนินโครงการวิจัยสัญจร และบริการวิชาการสัญจร ระหว่างวันที่  31 มกราคม 2555 
ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- รับทราบ 

6. การดําเนินโครงการ การจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 มี 3 กิจกรรม 
    กิจกรรมท่ี 1 งานวันนักประดิษฐ์  1 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 มอบผู้รับผิดชอบคือ นางสาว
อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน และนางสาวเมทินี  ด่านก้าวหน้า 
    กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    กิจกรรมที่ 3 งานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) 
 

- รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 
2554 

- รับรองโดยไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
       ไม่มี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการการจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทยระหว่างวันที่ 5 – 13 มกราคม 2555  นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน ผู้รับผิดชอบใน
การจัดนิทรรศการ สามารถเข้าจัดงานได้ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 08.00 – 24.00 น. 
โดยมีผู้ร่วมจัดสถานที่คือนางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  และ
นางสาวหญิง  มัทนัง โดยนําผลงานวิจัยเคร่ืองสไลด์เผือก และโปสเตอร์งานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง 
เข้าจัดงาน ส่วนในวันที่ 5 มกราคม 2555   นําช้ินงานตัวอย่างสีผิวอิฐดินดิบลูกรัง จัดแสดง 
 

 
- เห็นชอบ 
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 

4.2  ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างอาชีพภายใต้การ
ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2554” 
ระหว่างวันที่ 8 – 13 มกราคม 2555  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

การแตงกาย : วันอาทิตยท่ี           8  ม.ค. 55     =   มวงใหม 
                        วันจนัทรท่ี            9  ม.ค. 55     =   มวง สวพ. 
                        วันอังคารท่ี          10 ม.ค. 55      =   ชมพ ู
                        วันพุธท่ี               11 ม.ค. 55       =     เขียว 
                        วันพฤหัสบดท่ีี    12 ม.ค. 55      =    สม 
                วันศุกรท่ี            13 ม.ค. 55      =     ฟา 
 

หมายเหตุ :  เฉพาะผูท่ีตองเปนวิทยากรและผูชวยวิทยากร 
                     วันพุธท่ี 11 ม.ค. 55         หลักสูตร  Science T-Shirts 
                                               วิทยากร         : หญิง 
                                               ผู้ช่วยวิทยาการ : ชนิดา  หน่ึงฤทัย  ดวงฤทัย (ทําหน้าที่
หลักด้วย)                                                           
 

หน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ 
1. อาหาร (อาหารกลางวัน ๆ ละ 80 ชุด/อาหาร
ว่างวันละ 300 ชุด) 

อินท์ธีมา เจนจิรา ศรุดา ศทิญาภัช 

2. ถ่ายภาพนิ่ง/วีดีโอ 
 

รุจิรา   พัชรนันท์ (ภาพนิ่ง)   วิศุตา (วีดีโอ) 

3. สื่อ/โสตทัศน์/โต๊ะ/เก้าอ้ี/ความเรียบร้อยของ
ห้อง 

ดร.สุรเชษฐ  วิศุตา เมธินี 

4. ลงทะเบียน/เอกสารประการอบรม/เอกสาร
อ่ืน ๆ / ป้ายต่าง ๆ (ถ้ามี) 

สุจินดา  สุพัตรา  หนึ่งฤทัย (1 ห้องใหญ่/2 ห้อง
เล็ก) กัญญาณัฐ  หญิง  วิภาพรรณ (2 ห้องเล็ก)  
รับผิดชอบ 2 ห้อง/3คน 

5. ประเมิน ผศ.พัชรินทร์พร  วัชราภรณ์  ศรุดา 
 

6. ประสานงาน ผอ.จุฑามาศ 
 

7. เอกสารเบิกจ่าย ชนิดา  ดวงฤทัย 
 

8. จัดนิทรรศการ (A30) อินท์ธีมา  หญิง  อุทัยวรรณ 
 

9. เตรียมเอกสารก่อนการอบรม (หลักสูตร/ใบ
ลงทะเบียน/แบบประเมิน/ป้ายชื่อ/ป้ายชื่อ
หลักสูตร (A4) 

ชนิดา  หนึ่งฤทัย  ดวงฤทัย พัชรนันท์ วัชรา
ภรณ์ รุจิรา 

- เห็นชอบ  
และมอบนางสาวเมทินี       
ด่านก้าวหน้า 
นําเทปวีดีโอไปใช้ใน 
รายการ U channel   
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 เรื่องทีป่ระชุม ที่ประชุม/มติ 
              วันพฤหสับดีที่ 12 ม.ค.55    หลักสูตร การทําบลูเบอรี่ชีสพาย                         
                                                   วิทยากร        : ชนิดา  อินท์ธีมา  เจนจิรา 
                                                   ผู้ช่วยวิทยากร : รุจิรา  วัชราภรณ์ 
   
               วันศุกร์ที่ 13 ม.ค.55        หลักสูตร  การทาํเยลลี่สมุนไพรผลไม ้
                                                 วิทยากร         : ผอ.จุฑามาศ  ชนิดา ศทิญาภัช ผุสดี  
                                                 ผูช่้วย วิทยากร : พัชรนันท์   
                                                 หลักสูตร เผือกกรอบทรงเคร่ือง/ขนมเป๋ียะบัวหิมะ 
                                                 วิทยากร : อินท์ธีมา  เจนจิรา (ทั้ง 2 วิชา) 

 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
                                                                                           
 

       นางสุจินดา   รังสิกรรพุม 
                                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร   ภู่อภิสิทธ์ิ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


