


บทที่ 1  
 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. ประวัติความเป็นมา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเ อ็ด ซึ่ ง เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบ  
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบันราช
ภัฏร้อยเอ็ด 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 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น "กองวิจัยและพัฒนา  
"เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของ
มหาวิทยาลั ย ใหม่  ให้ กับคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน อุดมศึ กษา (ก .พ .อ . ) 
และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย  
ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่โครงสร้าง ที่เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ท าให้  
ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.  2552 ได้รับการยกฐานะให้
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม
งานได้แก่ ส านักงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย  กลุ่มงานบริการวิชาการ และกลุ่มงานประกันคุณภาพ 
การวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพ้ืนฐานและ
การวิจัยประยุกต์ให้ค าปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม 
ในทุกๆ ด้าน และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และ  
สังคมให้มากข้ึน 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 กลุ่มงานจัดการความรู้และประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการบริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย์ ที่อยู่
ภายใต้ กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย์เรียนรู้พัฒนา
นวัตกรรมและหุ่นยนต์ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) ศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับรอบ
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 



ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน 

ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
วิสัยทัศน์ 
สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนา

และอนุรักษ์ธรรมชาติ 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.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1. โครงสร้างองค์กร  
 



 
2. โครงสร้างการบริหาร 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.การณุ  พงศ์ศาสตร ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์               
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม       
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร์
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส์     
เจ้าหน้าท่ีสถติ ิ

นายประจติร  ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 



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

 1. รองศาสตราจารย์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. กลุ่มงานอ 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 

 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. กลุ่มงานการจัดการความรู้และประกันคุณภาพ  
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 งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 

7. ศูนย์บริการวิชาการ 
7.1 งานบริการวิชาการภายใน และภายนอกหน่วยงาน  
7.2 งานฝึกอบรมภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
7.3 งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ 
7.4 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
7.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

   
 



ภาระหน้าที่ 
 1. กลุ่มงานอ านวยการ ประกอบด้วย 

  1.1 งานธุรการ 
1. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม หัวหน้ากลุ่มงาน  
2. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
3. นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
4. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
5. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 
 

หน้าที่  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน ท าหน้าที่ ดูแลงานด้านการวางแผน และให้ค าแนะน า
ในการด าเนินงานของกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประจ า ท าหน้าที่  งานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการงาน
นโยบายและแผน งานพัสดุ งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ งาน
บริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานการเงินและบัญชี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์  หัวหน้ากลุ่มงาน  
2. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายและ
ควบคุมงบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 2. กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม     รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
4. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง            เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

          5. นางสาวลัดดา  คุณหงส์     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์       เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
7. นายวัชรกร  เนตรถาวร   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

   หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน 
งานจัดการงานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่ม
สมบูรณ์งานวิจัย งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายใน
และแหล่งทุนวิจัยภายนอก งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 3. กลุ่มงานการจัดการความรู้และประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์              รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม               เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
4. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
5. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง               เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     



                     6. นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
  7. นายวัชรกร  เนตรถาวร          เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

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

 

 4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์    หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์      อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
8. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
9. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
10. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
11. นางสาวลัดดา  คุณหงส์     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
12. นายวัชรกร  เนตรถาวร     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน    
 

  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งาน
แสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณวิจัย ประกอบด้วย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์   หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. นางสาวลัดดา  คุณหงส์       รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม       เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
4. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์       เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
5. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์            เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
7. นายวัชรกร  เนตรถาวร       เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน    
   หน้าที่   อ านวยความสะดวกในงานด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง งานสัญญาและ                

งานบันทึกข้อตกลง งานติดตามสัญญา งานลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร งานจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2. นายวัชรกร  เนตรถาวร        รองหัวหน้ากลุ่มงาน 



 3. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
 4. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
 5. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง               เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
 6. นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 7. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์              เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  

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

7. ศูนย์บริการวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพงษ์  แสงเรณู อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 8. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 9. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 10. นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     

                      11. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 12. นายวัชรกร  เนตรถาวร   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงาน         
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. บุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรประจ าสถาบันวิจัย จ านวน 8 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.)  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (รป.ม.)  
4. นายวัชรกร  เนตรถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น (รป.ม.) 
5. นางนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 
7. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (บธ.บ.) 
8. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ เจ้าหน้าที่สถิติ ปริญญาตรี สาขาสถิติ (วท.บ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ภาระงาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน

อ านวยการ 
กลุ่ม
งานวิ
จัย 

กลุ่มงาน
การจัดการ
ความรู้
และ
ประกัน
คุณภาพ 

กลุ่มงาน
บริการ
วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโล

ยี 

กลุ่มงาน
สิทธิ

ประโยชน์
และ

จริยธรรม
จรรยาบรร

ณ 

กลุ่มงาน
ตีพิมพ์ฯ 

ศนย์
บริการ
วิชาการ 

       
       

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา        
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา        
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
4. นายวัชรกร  เนตรถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
5. นางนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
7. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        
8. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ เจ้าหน้าที่สถิติ        

 
 
 



บทที่ 3 
แผนพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2561 – 2565) และ

น าไปสู่วิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก าหนด 
2) เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ

หน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด และได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล
และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 

3) เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีความรู้และทักษะพร้อมปฏิบัติงาน ด้านการ
บริการจัดการองค์กร  ด้านการงานบุคลากร  ด้านการวางแผนการเงินและงบประมาณ  ด้านงานพัสดุและสาร
บรรณ ด้านงานบัญชี  ด้านงานส านักงาน ด้านงานควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง และด้าน
งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  4) เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 

5) เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีจิตส านึกความเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

    

2. ยุทธศาสตร์ 
  1) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ด้านการบริการจัดการองค์กร  ด้านการงาน
บุคลากร  ด้านการวางแผนการเงินและงบประมาณ  ด้านงานพัสดุและสารบรรณ ด้านงานบัญชี  ด้านงาน
ส านักงาน ด้านงานควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง 
  2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3) จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการจัดการองค์กร 
  4)  ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในกลุ่มงานต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้
เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน 

        5) ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment)  
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น พัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard operating 
procedure) 

        6) จัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งอยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ ซีดี และเอกสาร ไว้บน  
Website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ให้บุคลากรที่สนใจสามารถเข้าถึงเพ่ือการศึกษาเรียนรู้และ
ใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
         7) ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ผลิตผลงานวิชาการและใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                          

8) ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการ
ผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกต้อง 



3.   แผนพัฒนาการศึกษาต่อของบุคลากร 
 

 

4. แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 ปีท่ีเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ศาสตราจารย์    √  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองศาสตราจารย์    √  
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ     √ 
4. นายวัชรกร  เนตรถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ     √ 
5. นางนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ     √ 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ     √ 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระดับที่จะศึกษาต่อ 
 ปีท่ีศึกษาต่อ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ -      
2. อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ -      
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม ปริญญาเอก    √  
4. นายวัชรกร  เนตรถาวร ปริญญาเอก    √  
5. นางนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง ปริญญาโท    √  
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ ปริญญาโท     √ 
7. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ ปริญญาโท     √ 
8. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ ปริญญาโท     √ 



 5.   แผนการด าเนนิกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
 

ล าดับ กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรม / ปีงบประมาณ 

(ครั้ง) 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสัมมนา/ประชุมวิชาการ √ √ √ √ √ 
2 โครงการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน √ √ √ √ √ 
3 โครงการฝึกอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร   √  √ 
4 โครงการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   √ √ √  √ 
5 โครงการฝึกอบรมด้านจรยิธรรมและการพัฒนาคณุภาพชีวิต   √ √ √ 
6 โครงการ / กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ √ √ √ √ √ 
7 จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสมัมนาหรือดูงานใน/ต่างประเทศ (ท้ังที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น)   √ √ √ 
8 ปรับปรุงกระบวนงานหลักของกลุม่งาน/สถาบันให้ใช้ระยะเวลาด าเนินงานลดลง   √  √ 
9 บุคลากรสายสนับสนุนผลติคู่มือการปฏิบัติงานท่ีรับผดิชอบแล้วเสรจ็   √  √ 
10 เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับคลังความรูซ้ึ่งอยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆ ท่ีบุคลากร สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ในการเรยีนรู้เพื่อการ

พัฒนาตนเอง 
  √ √ √ 

11 การถ่ายทอดสดกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมที่มปีระโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของบุคลากรผ่านทาง Website   √ √ √ 



6.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
  1)  งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณแต่ละปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เก่ียวข้อง
ในการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่รับผิดชอบ โดยถัวเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงบประมาณท่ีได้รับ  

2)  งบประมาณบ ารุงการศึกษา  และ กศ.ปช. ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้องในการ 
พัฒนาบุคลากรตามโครงการที่รับผิดชอบ โดยถัวเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับ  

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  คาดว่าจะท าให้บุคลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง  จนสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย บริการองค์ความรู้สู่สังคม ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เป็นการพัฒนาก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  

 
 




