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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ประวัติความเป็นมา 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏร้ อย เ อ็ด  ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ  

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏ
ร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 มีการด าเนินการจัดตั้ง"ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น" โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น  
4 ส่วน คือ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การจัดตั้งก็
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี  พ.ศ.2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เป็น "กองวิจัยและพัฒนา 
"เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของ
มหาวิ ทยาลั ย ใหม่  ให้ กั บคณะกรรมการข้ า ร าชการพล เรื อน ในสถาบัน อุดมศึ กษา  (ก .พ .อ . ) 
และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย  
ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่โครงสร้าง ที่เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ท าให้  
ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ 
ศูนยว์ิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการยกฐานะให้เป็น
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มงานได้แก่ 
ส านั ก งานอ านวยการ  กลุ่ ม ง านวิ จั ย  กลุ่ ม ง านบริ การวิ ช าการ  และกลุ่ ม ง านประกั นคุณภาพ 
การวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพ้ืนฐานและการ
วิจัยประยุกต์ให้ค าปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
และสังคมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน และ
เน้ นการประยุ กต์ อ งค์ ค วามรู้ จ าก งานวิ จั ย ไปสู่  กา ร ใช้ ประ โ ยชน์ ในการ พัฒนาท้ อ งถิ่ น  และ 
สังคมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัย   
ที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 
พั น ธ กิ จ  แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ 
ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการบริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย์ ที่อยู่ภายใต้      
กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรม
และหุ่นยนต์ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) ศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริ
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เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับรอบปีงบประมาณ 2558 – 
2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 

 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค ์

ปรัชญา   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า  “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน 

ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
วิสัยทัศน์ 
สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนาและ

อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน 
2. สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล  
4.เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ที่มี

ประสิทธิภาพ  
5.ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ

สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
5.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
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                                                         โครงสร้างการบริหาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สบืสิงห์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย ์
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ ดร.การณุ  พงศ์ศาสตร ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร ์
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส ์
เจ้าหน้าท่ีสถติ ิ
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รายช่ือผู้บริหาร  กรรมการบริหารหน่วยงาน 

รายช่ือผู้บริหาร   
1. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการประจ าหน่วยงาน  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์     ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ตวง  อันทะไชย          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.รณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์  กรรมการ 
10. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม      กรรมการและเลขานุการ 

 
การแบ่งภาระงานการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1. ส านักอ านวยการ 

1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
1.2 งานเลขานุการ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานพัสดุ 
1.5 งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน 
1.6 งานการเงินและบัญชี 
1.7 งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
1.8 งานบริหารความเสี่ยง 
1.9 งานวารสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
1.10 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มงานวิจัย 

2.1 งานวิจัยและประเมิน 
2.2 งานจัดการงานวิจัย 
2.3 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
2.4 งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์งานวิจัย 
2.5 งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS, NRMS, TNNRS 
2.6 งานส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.6.1 ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      2.6.2 ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์ 
      2.6.3 ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ (UBI)  
      2.6.4 ศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
2.7 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย         

 3. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ  
3.1 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
3.2 งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
3.4 งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
3.5 งานประกันคุณภาพสถาบัน / กพร. / สมศ. 
3.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย        

 4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
4.1 งานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย 
4.2 งานแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.3 งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.4 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ 
5.1 งานด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
5.2 งานสัญญาและงานบันทึกข้อตกลง 
5.3 งานติดตามสัญญา 
5.4 งานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิประโยชน์ 
5.5 งานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
5.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

 6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
6.1 งานที่ปรึกษาภายในประเทศ 
6.2 งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) 
6.3 งานตีพิมพ์เผยแพร่บทความและประชุมทางวิชาการ 
6.4 งานการน าเสนอผลงานและประชุมทางวิชาการ 
6.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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7. ศูนย์บริการวิชาการ 
7.1 งานบริการวิชาการภายใน และภายนอกหน่วยงาน  
7.2 งานฝึกอบรมภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
7.3 งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ 
7.4 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
7.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 จุดเน้นส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน เพ่ือบรรลุตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้บริการทางด้านวิชาการที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคมได้  
 1. กลุ่มงานอ านวยการ 
  1.1 เป็นศูนย์กลางอ านวยการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   -  อ านวยการและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
   -  อ านวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานการเงิน พัสดุ 
   -  รวบรวมเอกสารจัดระบบสารสนเทศภายในสถาบัน 
  1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นการท างานที่เป็นระบบ 
   -  จัดท าแหล่งข้อมลูด้านบุคลากรภายในสถาบัน 
   -  จัดท ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถาบัน 
   -  จัดท าระบบในการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกภายในสถาบัน 

2. กลุ่มงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

– พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

– พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่างๆเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย  
– สนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานต่างๆทั้งจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
– ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการงานวิจัย 

2.2 พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการท าวิจัย 
– สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอโครงการวิจัย 
– ก าหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของอาจารย์ 

3. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ 
  3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยให้มีมาตรฐานตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ 
   -  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพจัดท าคู่มือระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานประกันคุณภาพ 
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   -  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการท าวิจัยเพ่ิม
ศักยภาพนักวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาระบบการคัดกรองงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
   -  งานติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจัยพัฒนาระบบ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้ให้ความรู้แก่นักวิจัยพัฒนาระบบการติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบรูปแบบของรูปเล่มงานวิจัย 
   -  งานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการวิจัยพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
โครงการงานประกันคุณภาพปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของฝ่ายประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย 
  

4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  4.1 บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   -  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
   -  สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  4.3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน 
   -  สนับสนุนการพฒันาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน 
  4.4 งานประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดนิทรรศการ 

- พัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีเผยแพร่งานวิจัย 
- ส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมศูนย์บ่มเพราะธุรกิจ (UBI) และศูนย์บริการ 

ทางวิชาการ 
5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ 

5.1 เป็นศูนย์ประสานงานด้านการด าเนินการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรงานวิจัย  
  5.2 เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขอสิทธิบัตร /อนุ
สิทธิบัตรงานวิจัย 
  5.3 ก ากับ ดูแลและควบคุมการด าเนินงานด้านสัญญา  งานบันทึกข้อตกลง และ 
การติดตามสัญญา 
 
 6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
  6.1 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
ระดับชาติและบทความนานาชาติ 
  6.2 ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาภายในประเทศ ภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์กาคันตุ
กะ (Visiting Professor) 
  6.3 คัดเลือก ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อน าเสนอตีพิมพ์วารสาร 
  6.4 ด าเนินการส่งเสริมการน าเสนอผลงานและด าเนินการจัดการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ 
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 7. ศูนย์บริการวิชาการ 
  6.1. เป็นหน่วยงานหลักในการสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  6.2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือบริการทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  6.3. สร้างความร่วมมือ และความสามัคคีอันดีระหว่ามหาวิทยาลัย กับชุมชน 
  6.4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
ภาระหน้าที่ 

1. กลุ่มงานอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ งานธุรการ 

๑) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม  หัวหน้ากลุ่มงาน  
๒) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
๓) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
๔) นางสาวลัดดา  คุณหงส์  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
๕) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์      เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 
หน้าที ่ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการ   

งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ       
งานบริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
  ๑) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) อาจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 

 
หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายและ

ควบคุมงบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.  กลุ่มงานวิจัย  ประกอบด้วย 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
๒) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

     ๓) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                ๔) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                ๕) นางสาวลัดดา  คุณหงส์                เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                ๖) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์             เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
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 หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน งาน
จัดการงานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์
งานวิจัย งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายในและแหล่งทุน
วิจัยภายนอก งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ 
      ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
      ๒) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์               รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

    ๓) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
  ๔) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                    เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

    ๕) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                         ๖) นางสาวลัดดา  คุณหงส์          เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการจัดการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพ           
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ งานประกัน
คุณภาพ สถาบันฯ/ กพร. / สมศ. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔.  กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง        รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณ ู อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๘) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
   ๙) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

     ๑๐) นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                          ๑๑) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 
  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งานแสดง

นิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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๕.  กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณวิจัย ประกอบด้วย 
     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) นางสาวลัดดา  คุณหงส์    รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๓) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
     ๔) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
     ๕) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง    เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
     ๖) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
       หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง งานสัญญาและ                

งานบันทึกข้อตกลง งานติดตามสัญญา งานลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร งานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๖. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
    ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
    ๒) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์    รองหัวหน้ากลุ่มงาน  
    ๓) นางสาวณชิากมล  ศรีอาราม             เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
    ๔) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
    ๕) นางสาวลัดดา  คุณหงส์              เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
    ๖) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  

  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานที่ปรึกษาภายในประเทศ งานที่ปรึกษาภายนอก
ประเทศ งานเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting  Professor) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗. ศูนย์บริการวิชาการ 
     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภิมล  บุญพอก อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์   อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๘) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
   ๙) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

     ๑๐) นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                          ๑๑) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
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  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงาน         
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1) จ านวนอาจารย์  3 คน 

วุฒิการศึกษา 
อยู่

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลา 
ศึกษาต่อ 

รวม 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

รวม 
ศ. รศ. ผศ. 

ปริญญาตรี - - - - - - - 
ปริญญาโท - - - - - - - 
ปริญญาเอก 3 - 3 - - 2 2 
รวม 3 - 3 - - 2 2 
 
 

2) จ านวนบุคลากร 5 คน 

วุฒิการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ปริญญาตร ี - - 2 - 2 4 
ปริญญาโท - - 1 - - 1 
ปริญญาเอก - - - - - - 
รวม - - 3 - 2 5 
 
ที่มา  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน 
2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ทันตามเวลา 
4. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประเภทต่างๆได้ทันตามเวลา 
5. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ

และบริหารจัดการ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ปริมาณงานมาก บางครั้งขาดการตรวจสอบ 
2. ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานการเงินและงบประมาณ 
3. บุคลากรด้านการเงิน และงบประมาณมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน  

ส่งผลต่อการขาดการสอบทานจากการปฏิบัติงาน 
4. ตรวจสอบบัญชีไม่ทันในรอบเดือน ต้องมีการปฏิบัติงานในเวลานอกราชการ 

 
โอกาส  (Opportunities) 

1. เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัดเพียงแห่งเดียว และได้รับ 
ความเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอกในด้านการบริการวิชาการ น ามาซึ่งงบประมาณจากภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนด้านงบประมาณ 
3. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน 

ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
 
อุปสรรค (Threats) 

1. มีข้ันตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 
2. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้อง ท าให้มีปัญหาในการท างาน 
3. ข้อก าหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น 
4. ความไม่ชัดเจนของระบบการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 

 

แนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แนวทางการบริหารงบประมาณ 

ภายในปีงบประมาณ ตามแผนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
มีแนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดดังนี้ 

1. บริหารงบประมาณ เพ่ือการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 80 ของงบประมาณ
ทั้งหมดรายละเอียดดังนี้ 

1.1 จัดสรรเพื่อส ารองความเสี่ยง   ร้อยละ 10 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
1.2 จัดสรรตามยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 15 

ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
1.3 จัดสรรเพ่ือพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 55 

ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2. บริหารงบประมาณ เพ่ือจัดสรรส ารองกรณีฉุกเฉิน ร้อยละ 20 ของงบประมาณท้ังหมด 

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการ เพ่ือการวิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินรายได ้

2.1 เงินบ ารุงการศึกษาภาคปกต ิ
2.2 เงินบ ารุงการศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 

3. เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 
3.1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
3.2 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
3.3  แหล่งทุนอื่น ๆ 
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แผนการขอตั้งงบประมาณและเงินรายได้ ปี 2561-2564                                                                                        

(หน่วย:ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565  

งบประมาณแผ่นดิน 13 14 15 19 61 

งบประมาณเงินรายได*้ 0.3 1 1.5 2 4.8 

เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 0.3 0.75 1 1.5 3.55 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13.6 15.75 17.5 22.5 69.35 

* เงินรายได้ หมายรวมถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด

แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 

- มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดสู่โครงการ/

กิจกรรม/ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ 

- มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้หน่วยงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

กระจายงบประมาณให้รายงานเป็นรายเดือน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยรวบรวม แล้วรายงานต่อ

มหาวิทยาลัยโดยผ่านกองนโยบายและแผน 

- มีการน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน/นักวิจัยมา

ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 

- การบริหารงบประมาณภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องมีรายงานสถานะการเงินให้ผู้บริหารทราบ

อย่างสม่ าเสมอ 
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ส่วนที่ 4 

การจัดท าระบบฐานข้อมูล การติดตาม และประเมินผล 

การจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน  

เพ่ือเป็นสารสนเทศให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจด าเนิน  เพ่ือให้สามารถตอบสนองตัวชี้วัดการบริหารจัดการ

ด้านการเงินและงบประมาณของ กพร. และ สมศ. ต่อไป 

  ทั้งนี้สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของ

แผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือนและจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการบริหารและตัดสินใจต่อไป 

การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกหนึ่งของการบริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานได้มีข้อมูลที่

จะใช้ในการจัดท าแผนการเงินฉบับต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ดได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและติดตามผลการเงินไว้ดังนี้ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศใช้แผนการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. รายงานผลการด าเนินแต่ละไตรมาส ส่งไปยังกองนโยบายและแผนและผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย 

การติดตามและการประเมินผลแผนการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น                  

2 ระยะ คือปีงบประมาณ 2560-2561 เพ่ือน ามาปรับปรุงในแผน 2 ปีหลังของแผนระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562-2563 โดยเมื่อด าเนินการประเมินแผนการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานให้คณะกรรมการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านกองนโยบายและแผน  
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