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ส่วนที่ 1
ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.
2544 มีการดาเนินการจัดตั้ง "สานักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น" โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน คือ ฝ่าย
ธุร การ ศู น ย์ วิจั ย ศู น ย์ ฝึ ก อบรมและบริ ก ารชุ ม ชนและศูน ย์ วั ฒ นธรรม วั ต ถุ ประสงค์ก ารจัด ตั้ ง ก็ เพื่ อ เป็ น
หน่วยงานกลางในการดาเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น "กองวิจัยและพัฒนา"เพื่อเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใหม่ ให้กับ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป โดย มี
ส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่
โครงสร้าง ที่เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ทาให้ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนงาน
ที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม
ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า
"สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มงานได้แก่ สานักงานอานวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงาน
บริการวิชาการ และกลุ่มงานประกันคุณภาพการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุม
ทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และทาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและ
ประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ให้คาปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และ
พัฒนาปัจ จุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้ส อดคล้องกับความ
ต้องการ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่
สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่
เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยและคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่โดยแบ่งกลุ่มงาน 5 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานอานวยการ
กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและ ประกันคุณภาพกลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่ม
งานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ และศูนย์เรียนรู้ 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์ ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิ ศูนย์เรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา และศูนย์ UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับรอบปีงบประมาณ 2557
– 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป

แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 2

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ป รั ช ญา ที่ ว่ า “วิ จั ยเด่ น เน้ น บริ ก ารวิ ช าการ สื บ สาน
ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์
สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนาและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
2. สนับสนุนการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
4. เป็ น แหล่ ง วิ ท ยาการศู น ย์ เ รี ย นรู้ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเผยแพร่ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่ ง เสริ ม การใช้ วิ ถี ภู มิ ปั ญ ญาพั ฒ นาความเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วและอนุ รั ก ษ์ ธ รรมขาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ทาวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทาวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่ น
อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทางานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทางานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก
ตัวชี้วัด : ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความร่วมมือ
จากแหล่งทุนภายนอก

แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 3

กลยุทธ์ที่ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด : จานวนระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
และเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตั ว ชี้วั ด : ร้ อยละของหลั กสู ต รที่ มีผ ลงานวิจั ย ดีเ ด่ นและผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ มชนที่นั ก ศึก ษา
มีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่
ดีถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 จัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัด : จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่นเพื่อสร้างความแข็งแรง
ให้ชุมชน
ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จัดขึ้น
2.จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
3.จ านวนกิ จ กรรมด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ การเรี ย น
การสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ 4.1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิน่
กลยุทธ์ 4.1.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมี
ธรรมมาภิบาล
4.1.3 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น คนดี แ ละคนเก่ ง ด้ ว ยการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
4.1.4 อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.1.5 พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย
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4.1.6 สร้างเครื อข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4.1.7พัฒนามาตรฐานแผนการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
4.1.8 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล
4.1.9 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วย
การสร้างจิตสานึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม
เป้า ประสงค์ที่ 5.2 เพื่อให้สถาบัน เป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ตั วชี้วัด : จ านวนนวัต กรรมและโครงการที่ฟื้นฟูส ภาพ แวดล้ อ มและมี ผ ลลั พธ์ ชัดเจน
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 5.2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวชี้วัด : จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์
ที่ชัดเจน
เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
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6.2 โครงสร้างการบริหาร

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
หัวหน้ากลุม่ งานอานวยการ

นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลัดดา คุณหงส์
นักวิชาการสถิติ
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รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหารหน่วยงาน
รายชื่อผู้บริหาร
1. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
3. อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
กรรมการประจาหน่วยงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
2. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี
3. ดร.ตวง อันทะไชย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
5. ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
6. อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
7. อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคาไพ
8. อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
9. อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฏร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
12. นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
การแบ่งภาระงานการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. สานักอานวยการ
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 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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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 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)
2.6.4 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
2.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ
3.1 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3.2 งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
3.4 งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
3.5 งานประกันคุณภาพสถาบัน / กพร. / สมศ.
3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.1 งานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย
4.2 งานแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.3 งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ
5.1 งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 งานสัญญาและงานบันทึกข้อตกลง
5.3 งานติดตามสัญญา
5.4 งานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิประโยชน์
5.5 งานให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
5.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
6.1 งานที่ปรึกษาภายในประเทศ
6.2 งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
6.3 งานตีพิมพ์เผยแพร่บทความและประชุมทางวิชาการ
6.4 งานการนาเสนอผลงานและประชุมทางวิชาการ
6.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 9

7. ศูนย์บริการวิชาการ
7.1 งานบริการวิชาการภายใน และภายนอกหน่วยงาน
7.2 งานฝึกอบรมภายใน และภายนอกหน่วยงาน
7.3 งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ
7.4 งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
7.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งภาระงานการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. กลุ่มงานอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 งานธุรการ
1) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม หัวหน้ากลุ่มงาน
2) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
3) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
4) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
5) นายประจิตร ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้าที่ อานวยความสะดวกในการดาเนิน งานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
งานบริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานการเงินและบัญชี
1) นางสาวพรทิวา สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน
2) อาจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎ์ อาจารย์ประจากลุ่มงาน
หน้าที่ อานวยความสะดวกในการดาเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายและ
ควบคุมงบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
หัวหน้ากลุ่มงาน
2) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
4) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
5) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
6) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
7) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
8) นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
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หน้าที่ อานวยความสะดวกในการดาเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน งาน
จัดการงานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์
งานวิจัย งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายในและแหล่งทุน
วิจัยภายนอก งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานการจัดการความรู้และประกันคุณภาพ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
2) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3) นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
4) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
5) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
6) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
7) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
8) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้า ที่ อานวยความสะดวกในงานจัดการความรู้ ดาเนินการกากับ ติดตาม ส่ งเสริม
สนับ สนุ นให้ทุกหน่ว ยงานมีการดาเนิน งานด้านการจัดการความรู้ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ งาน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ งานประกันคุณภาพ
สถาบันฯ/ กพร. / สมศ. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน
2) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3) อาจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎ์
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู อาจารย์ประจากลุ่มงาน
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ อาจารย์ประจากลุ่มงาน
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
8) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
9) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
10) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
11) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
12) นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
13) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
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หน้าที่ อานวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งานแสดง
นิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจั ยและพัฒนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณวิจัย ประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
2) นางสาวลัดดา คุณหงส์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
4) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
5) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
6) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
7) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
8) นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้าที่ อานวยความสะดวกในงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานสัญญาและ งานบันทึก
ข้อตกลง งานติดตามสัญญา งานลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร งานจริยธรรมการวิจั ยในมนุษย์ จรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
2) นายวัชรกร เนตรถาวร
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
4) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
5) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
6) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
7) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
8) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้า ที่ อานวยความสะดวกในงานที่ปรึกษาภายในประเทศ งานที่ปรึกษาภายนอก
ประเทศ งานเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. ศูนย์บริการวิชาการ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

หัวหน้ากลุ่มงาน
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2) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู อาจารย์ประจากลุ่มงาน
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช อาจารย์ประจากลุ่มงาน
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ อาจารย์ประจากลุ่มงาน
8) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
9) นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
10) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
11) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
12) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
13) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้า ที่ อานวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่ว ยงาน งาน
ฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกัน คุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดทาข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์การจัดทาแผนทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน
2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่กาหนดขึ้น
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ทันตามเวลา
4. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประเภทต่างๆได้ทันตามเวลา
5. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ปริมาณงานมาก บางครั้งขาดการตรวจสอบ
2. ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงจากการดาเนินงานการเงินและงบประมาณ
3. บุคลากรด้านการเงิน และงบประมาณมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ส่งผลต่อการขาดการสอบทานจากการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบบัญชีไม่ทันในรอบเดือน ต้องมีการปฏิบัติงานในเวลานอกราชการ
โอกาส (Opportunities)
1. เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยประจาจังหวัดเพียงแห่งเดียว และได้รับ
ความเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอกในด้านการบริการวิชาการ นามาซึ่งงบประมาณจากภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนด้านงบประมาณ
3. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน
ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
อุปสรรค (Threats)
1. มีขั้นตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
2. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้อง ทาให้มีปัญหาในการทางาน
3. ข้อกาหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
4. ความไม่ชัดเจนของระบบการปฏิบัติงาน
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการ เพื่อการวิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้
2.1 เงินบารุงการศึกษาภาคปกติ
3. เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
3.1 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
3.2 สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
3.3 แหล่งทุนอื่น ๆเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวทางการบริหารงบประมาณ
ภายในปีงบประมาณ ตามแผนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มีแนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดดังนี้
1. บริหารงบประมาณ เพื่อการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 80 ของงบประมาณ
ทั้งหมด
รายละเอียดดังนี้
1.1 จัดสรรเพื่อสารองความเสี่ยง ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 จัดสรรตามยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 15
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.3 จัดสรรเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 55
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. บริหารงบประมาณ เพื่อจัดสรรสารองกรณีฉุกเฉิน ร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด
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ส่วนที่ 3
แผนทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2564
ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้
ลาดับ

1

2

รหัสงบ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
งบเงินอุดหนุน

รายการ /โครงการ

พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งจัดสรร 6
โครงการ
1.โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
2.โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
3.โครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
4.โครงการจัดทารายงานประจาปี
5.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
6.โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
(เดินทางไปราชการ)
รวม
แผนงาน
4.1.1.8 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์
4.1.1.22 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เสริมสร้างพลังทาง
บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สังคม ท้องถิ่น
ร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ได้รับ
จัดสรร

2.2.2.5

รวมทั้งสิ้น

30,000
30,000
40,000
15,500
30,000

108,500
254,000
300,000
400,000

954,000

ลาดับ

รหัสงบ

รายการ /โครงการ

แผนการเงิน สถาบั
นวิจัยและพัฒนาหมายเหตุ
16
งบประมาณ

ที่ได้รับ
จัดสรร
1

2

งบประมาณบารุง
การศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
งบรายจ่ายอื่น
แผนงาน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม
งบเงินอุดหนุน

2.1.2.7 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา

50,000

4.1.1.1 อุดหนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม

200,000

รวมทั้งสิ้น

250,000
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งบประมาณโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2564

ลาดับ
1

รหัส
โครงการ
1521972

2

1522107

3

1522109

4

1522111

5

152114

6

1522116

7

1522118

8

1522121

9

1522130

10

1522131

ชื่อเรื่อง

หัวหน้าโครงการ

การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เยาวชนไทยสาหรับรองรับการประกอบอาชีพ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ในโลกอนาคต
การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตรและการรู อาจารย์ ดร.หทัย น้อย
เรื่องคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ TPACK
สมบัติ
Model สาหรับนักศึกษาครู 4.0
การพัฒนาแหลงเรียนรูหนังประโมทัยใน
อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์
จังหวัดรอยเอ็ดเพื่อเพิ่มมูลคาตามแนวคิด
บุตรทองทิม
เศรษฐกิจสรางสรรค
การพัฒนาแผนฟลมที่ไวตอคาพีเอชสาหรับ
อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์
บรรจุภัณฑบริโภคไดจากขาวหอมมะลิและขาว
เหนียวดาในจังหวัดรอยเอ็ด
ความหลากหลายของปริมาณอะไมโลสในยีน
อาจารย์ ดร. สุชีลา ตาล
สังเคราะหแปงในขาวพันธุพื้นเมืองที่พบใน
อาไพ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
โครงการพระราชดาริ
นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑฟลมนาโน
อาจารย์ ดร.วัชรากร
ซิลิกอนคารไบดดวยเทคนิคการสังเคราะหจาก
วงศ์คาจันทร์
แกลบสาหรับเคลือบผิวโลหะเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน จังหวัดรอยเอ็ด
การพัฒนาทรายแกวหนองพอก เปนวัสดุ
อาจารย์ ดร.วัชรากร
อุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเคมี
วงศ์คาจันทร์
การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกบนลาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตากอัจฉริยะด้วยลมความร้อนรังสีอินฟาเรด
ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ชุมชนฐาน
รากฯ
ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรดในกากมะพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
าวตอการเจริญของแบคทีเรียกรด แลคติก
ดร. สุรชัย รัตนสุข
และสมรรถนะการเจริญเติบโตของไกกระทง
ผลของพันธุขาวและแมลงกินไดตอการเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และการผลิตสารคอรไดเซปนของเห็ดถั่งเชาสี
ดร. สุรชัย รัตนสุข
ทอง

งบประมาณ
149,900
303,500

279,500
158,700

625,900

215,500

162,700
427,500

235,500
391,500

หมาย
เหตุ
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11

1522133

การสังเคราะหสารเรืองแสงอินทรียชนิดใหม
เพื่อใชเปนสารเรืองแสงสีน้าเงินในอุปกรณ
ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์

12

1522134

13

1522103

14

1522108

15

1522110

16

1522122

17

1522123

18

1522125

19

1522126

20

1522132

การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม
เจลาตินผสมสารสกัดจากข่อยและใบฝรั่งเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในแผ่นปิดแผลในช่องปาก
การพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยใน
จังหวัดรอยเอ็ดตามแนวทางการศึกษาไทย
แลนด 4.0 จานวน 4 โครงการย่อย
การพัฒนาและยกระดับลูกประคบสมุนไพร
อินทรียเชิงพาณิชยในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด
จานวน 4 โครงการย่อย
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
เครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดยโสธร จานวน 5 โครงการยิอย
ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า : การจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ของสานักงานสถิติจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมฯ จานวน 4 โครงการย่อย
รอยแกนสารสินธุบิ๊กเดตา : การจัดการขอมูล
ขนาดใหญของสานักงานสถิติจังหวัดรอยแก
นสารสินธุดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
การรับรูและการเขาถึงขอมูล จานวน 6 โรง
การย่อย
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและ
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรที่ใชโดยหมอยา
พื้นบาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
จานวน 6 โครงการย่อย
การเพิ่มประสิทธิภาพการยอมเสนใยจากเศษรัง
ไหม ดวยสีธรรมชาติของกลุมชาติพันธุเขมร ใน
อ.สุวรรณภูมิ จ. รอยเอ็ด และการใชประโยชน
จากน้ายอมในภาพพิมพ เพื่อ ความ มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืนจานวน 3 โครงการย่อย
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยี การดูแลโภชนาการ และการเรียนรู
แบบพุทธิปญญาบูรณาการรวมกับการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์

187,500

อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์

134,700

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล
บุญพอก

1,483,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปริ่มมาลา ขาคมเขตต์

581,100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ
อุดมสันต์

1,125,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ
รสจันทร์

621,900

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ
รสจันทร์

883,500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

1,333,100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

1,055,500

อาจารย์พันธทิพา
คนฉลาด

643,500
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คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา จานวน 3
โครงการย่อย
รวมทั้งสิ้น

11,000,000

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้การบริ หารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ จึงกาหนด
แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้
- มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดสู่โครงการ/
กิจกรรม/ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ
- มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้หน่วยงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระจายงบประมาณให้รายงานเป็นรายเดือน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยรวบรวม แล้วรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยโดยผ่านกองนโยบายและแผน
- มีการนาผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน/นักวิจัยมา
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
- การบริหารงบประมาณภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องมีรายงานสถานะการเงินให้ผู้บริหารทราบ
อย่างสม่าเสมอ
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ส่วนที่ 4
การจัดทาระบบฐานข้อมูล การติดตาม และประเมินผล
การจัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน
เป้าหมายการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน
เพื่อเป็นสารสนเทศให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจดาเนิน เพื่อให้สามารถตอบสนองตัวชี้วัดการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณของ กพร. และ สมศ. ต่อไป
ทั้ ง นี้ ส ามารถรายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น ได้ ทั้ ง ระดั บ โครงการและภาพรวมทั้ ง หมดของ
แผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือนและจัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจต่อไป
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกหนึ่งของการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้มีข้อมูลที่
จะใช้ในการจัดทาแผนการเงินฉบับต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดได้กาหนดนโยบายในการบริหารและติดตามผลการเงินไว้ดังนี้
1. สถาบั นวิจั ยและพัฒนา ประกาศใช้ แผนการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รายงานผลการดาเนินแต่ละไตรมาส ส่งไปยังกองนโยบายและแผนและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอานวยการ งานบัญชี ซึ่งจะติดตามการ
ใช้จ่ายเงินเป็นไตรมาส 4 ไตรมาส
3. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
อานวยการ งานบัญชี ซึ่งจะติดตามการใช้จ่ายเงินเป็นไตรมาส 4 ไตรมาส
1) ไตรมาสแรก เดือนตุลาคม –เดือนธันวาคม
2) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม –เดือนมีนาคม
3) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน –เดือนมิถุนายน
4) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม –เดือนกันยายน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ผู้รับผิดในโครงการต่าง ๆ ของ สถาบันฯ จัดส่งแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2564 ละจัดส่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนา
ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

กลุ่มงานวิจัย

30,000

กลุ่มงานวิจัย

30,000

30

30

25

15

3

โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ
สังคม

ศูนย์บริการวิชาการ

300,000

30

30

25

15

4

โครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet
of Research,Services,and
Technology Transfer)

ศูนย์บริการวิชาการ

30,000

30

30

25

15

5

โครงการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์บริการวิชาการ

30,000

30

30

25

15

6

โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันวิจัยและ กลุ่มงานอานวยการ
พัฒนา

108,500

30

30

25

15

7

.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

30,000

30

30

25

15

1
2

ชื่อโครงการ

กลุ่มงานอานวยการ

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในราย
ไตรมาส (%)
1
2
3
4
30
30
25
15

แผนการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 22

ลาดับที่

8

ชื่อโครงการ

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิจัย

งบประมาณ

400,000

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในราย
ไตรมาส (%)
1

2

3

4

30

30

25

15

