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                                          ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1.  ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2.  สถานที่ตั้ง  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
                               เลขที่ 113 หมู่ 12 ต าเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  
                               โทรศัพท์ 0 4355 6132 
                               โทรสาร 0 4355 6009 
                               https://research.reru.ac.th 

3. ประวัติความเป็นมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่ ง เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบัน
ราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 มีการด าเนินการจัดตั้ง"ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น" โดยแบ่งส่วนงานภายใน
เป็น 4 ส่วน คือ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งก็เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น "กองวิจัยและพัฒนา 
"เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยใหม่ ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และประกาศ
เป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและ
ฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่โครงสร้าง ที่ เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ท าให้ไม่สามารถตั้งเป็น
หน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัย  
ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.  2552 ได้รับการยกฐานะให้เป็น
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มงาน
ได้แก่ ส านักงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานบริการวิชาการ และกลุ่มงานประกันคุณภาพการวิจัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพ้ืนฐานและ
การวิจัยประยุกต์ให้ค าปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่ สังคมและชุมชนให้
ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น และสังคมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เน้นการ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก  
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พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่ง
หน่วยงานภายในเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานมาตรฐาน
งานวิจัยและประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และ
จริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการ
บริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย ์ที่อยู่ภายใต้ กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) 
ศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 – 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหาร
จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 

 
4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน 

ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
วิสัยทัศน์ 
สร้างเครือข่ายการวิจัย ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนา

และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 
2. สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล  
4. เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี  

ที่มีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ

สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
5.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 



3 

5. ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2565 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 กลยุทธ์ที ่1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้ 

  กลยุทธ์ที่ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสาน
ความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

  ตัวชี้วัด : ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
 กลยุทธ์ที่ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น 

  ตัวชี้วัด : จ านวนระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 
 กลยุทธ์ที ่1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  ตัวชี้วัด : ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นักศึกษา 
มีส่วนร่วม 

 เป้าประสงค์ที่ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมี
ทัศนคติที่ดีถูกต้อง 

 กลยุทธ์ที่ 1.2.1 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความ
ต้องการทีแ่ท้จริงของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 

  ตัวชี้วัด : จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างความ
แข็งแรงให้ชุมชน 

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมที่จัดขึ้น 

   2. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
    3. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน 

การสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่  5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
  ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์

ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ตัวชี้วัด : จ านวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพ แวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจน 

ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ 5.2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

           ตัวชี้วัด : จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ 
ที่ชัดเจน 

เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม 
6.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

6.1  โครงสร้างองค์กร   
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6.2  โครงสร้างการบริหาร 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนนัท ์ประเสรฐิสังข์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวตักรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ศร ี สืบสิงห์
ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วเิศษสตัย์ 
รองผูอ้ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

นางสาวณิชากมล  ศรอีาราม 
หัวหน้ากลุม่งานอ านวยการ 

นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวลัดดา  คุณหงส ์
นักวชิาการสถิต ิ

นางสาวพรทิวา  สารจันทร ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายประจิตร  ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายวัชรกร  เนตรถาวร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
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7.  ข้อมูลบุคลากร 
        สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรทั้งหมด 9 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 1 คน พนักงานตามสัญญา จ านวน 1 คน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1   
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ          
   ข้าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - - - 3 1 1 1 - 
   พนักงานประจ าตามสัญญา - - - - - - - - - 
สายสนับสนุน          
   ข้าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 4 - 2  2 - - - - - 
   พนักงานราชการ 1 - 1 - - - - - - 
   พนักงานประจ าตามสัญญา 1 - 1 - - - - - - 

รวม 9  4 2 2 2 1 - - 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น 
3. มีหน่วยตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงิน และงบประมาณ 
4. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประเภทต่างๆได้ทันตามเวลา 
5. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพ่ือใช้ในการ

ตัดสินใจและบริหารจัดการ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ปริมาณงานมาก บางครั้งขาดการตรวจสอบ 
2. บุคลากรด้านการเงิน และงบประมาณมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน  

ส่งผลต่อการขาดการสอบทานจากการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบบัญชีไม่ทันในรอบเดือน ต้องมีการปฏิบัติงานในเวลานอกราชการ 

 
โอกาส  (Opportunities) 

1. เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัดเพียงแห่งเดียว และ
ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอกในด้านการบริการวิชาการ น ามาซึ่ง
งบประมาณจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

2. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนด้านงบประมาณ 
3. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การเงินให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
4. มีระเบียบการเบิกจ่ายและมีฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน ชัดเจน 

 
อุปสรรค (Threats) 

1. มีข้ันตอนและภาระงานในการท างานค่อนข้างมาก 
2. ข้อก าหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น 
3. ความไม่ชัดเจนของระบบการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 

 

แนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แนวทางการบริหารงบประมาณ 

ภายในปีงบประมาณ ตามแผนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
มีแนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดดังนี้ 

1. บริหารงบประมาณ เพ่ือการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 80 ของ
งบประมาณท้ังหมด 
รายละเอียดดังนี้ 

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 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุน
การบริหารจัดการ เพ่ือการวิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินรายได้ 

2.1 เงินบ ารุงการศึกษาภาคปกต ิ
3. เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 

3.1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
3.2 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
3.3  แหล่งทุนอื่น ๆเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนการขอตั้งงบประมาณและเงินรายได้ ปี 2565-2568 

                                                                                   (หน่วย:ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568  

งบประมาณแผ่นดิน 20 13 15 19 67 

งบประมาณเงินรายได*้ 0.2 1 1.5 2 4.7 

เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 0.6 0.75 1 1.5 3.85 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20.8 14.75      17.5 22.5 75.55 

* เงินรายได้ หมายรวมถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนด

แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 

- มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดสู่

โครงการ/กิจกรรม/ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ 

- มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้หน่วยงานที่สถาบันวิจัยและ

พัฒนากระจายงบประมาณให้รายงานเป็นรายเดือน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยรวบรวม แล้ว

รายงานต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านกองนโยบายและแผน 

- มีการน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน/

นักวิจัยมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 

- การบริหารงบประมาณภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องมีรายงานสถานะการเงินให้ผู้บริหาร

ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
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สว่นที่ 4 

การจัดท าระบบฐานข้อมูล การติดตาม และประเมนิผล 

 

การจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน 

 เป้าหมายการด าเนินงาน 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทาง

การเงิน  เพ่ือเป็นสารสนเทศให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจด าเนิน  เพ่ือให้สามารถตอบสนองตัวชี้วัดการ

บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ กพร. และ สมศ. ต่อไป 

  ทั้งนี้สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของ

แผนปฏิบัติการ ในแต่ละเดือนและจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพ่ือน าเสนอต่อ

ผู้บริหารคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการบริหารและตัดสินใจต่อไป 

 

การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565 อยู่ในความรับผิดชอบกลุ่มงาน

อ านวยการ งานการเงินและบัญชี ซึ่งจะติดตามการใช้จ่ายเงินเป็นไตรมาส 4 ไตรมาส 

1) ไตรมาสแรก เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 

2) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 

3) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

4) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆของสถาบันวิจัยจัดส่งแผนการใช้

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 จัดเป็นไตรมาส ดังนี้ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ งบประมาณคาดว่าจะใช้ (%)ในไตรมาส 

บาท 1 2 3 4 

1 

1.1 

งบประมาณแผ่นดิน  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

งบเงินอุดหนุน 6 โครงการ 

      

 1.โครงการจัดการความรู้การวิจัยและ

บริการวิชาการ 

นายวชัรกร 

เนตรถาวร 

10,000 50 30 20 10 

 2.โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและ

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย              

นายประจิตร 

ประเสริฐสังข ์

30,000 50 30 20 10 

 3.โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

น.ส.อารีรัตน์ 

คุณหงส์ 

42,000 50 30 20 10 

 4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  วันที่ 15 มิ.ย.

2565 

น.ส.ณิชากมล 

ศรีอาราม 

10,000 50 30 20 10 

 5.โครงการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

นางยุพเรศน์ 

ประทีปณ ถลาง 

16,000 50 30 20 10 

 6.โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัย

และพัฒนา  

น.ส.พรทิวา  

สารจันทร ์

14,000 50 30 20 10 

1.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง

สังคมโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น  งบอุดหนุน 3 โครงการ 

      

 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ

สังคม7 หน่วยงาน X 30,000 บาท 

                                                      

7 คณะ 300,000 50 30 20 10 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ งบประมาณคาดว่าจะใช้ (%)ในไตรมาส 

บาท 1 2 3 4 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือ

สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน              

จ านวน 4 กิจกรรม 

ผศ.ดร.สุรพงษ์ 

แสงเรณ ู

150,000 50 30 20 10 

 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน 5 กิจกรรม 

นางยุพเรศน์ 

ประทีปณ ถลาง 

400,000 50 30 20 10 

 รวมงบประมาณแผ่นดิน  972,000     

2 

2.1 

งบประมาณบ ารุงการศึกษา 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      

 1.โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัย

และพัฒนา กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ วันที่ 22-24 ธ.ค.64 

น.ส.พรทิวา  

สารจันทร ์

50,000 50 30 20 10 

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

      

 1.โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล

งานวิจัย(Rigional Research Expo 

2022)  

น.ส.ณิชากมล 

ศรีอาราม 

88,102 50 30 20 10 

 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน  

น.ส.อารีรัตน์ 

คุณหงส์ 

7,350 50 30 20 10 

 3.โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  

 

นายประจิตร 

ประเสริฐสังข ์

34,000 50 30 20 10 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ งบประมาณคาดว่าจะใช้ (%)ในไตรมาส 

บาท 1 2 3 4 

 4.โครงการอบรมการให้ความรู้ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา  

น.ส.อารีรัตน์ 

คุณหงส์ 

30,000 50 30 20 10 

 5.โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล

งานวิจัย(Thailand Research Expo 

2022)  

น.ส.ณิชากมล 

ศรีอาราม 

40,548 50 30 20 10 

 รวมงบประมาณบ ารุงการศึกษา  250,000     

3 งบนอกอื่นๆ       

 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

และนวัตกรรม 

กลุ่มงานวจิัย 8,500,000 30 30 30 10 

 รวมทั้งสิ้น  9,722,000     

  

 

 

 

 

 

 




