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เรื่อง  มอบหมายงานใหกับรองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน
และบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

..............................................................................................
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ในฝายสํานักงานและเพื่อใหการบริหารจัดการ

ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนไปตามหลักการที่ดีคือ การกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตาม
เปาหมาย อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  มาตรา 41   จึง
มอบหมายงานใหกับรองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ และบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

1. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝายบริหาร
1.1 กํากับดูแลการดําเนินงานประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทําแผนกลยุทธ  

แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  จัดทํารายงานสรุปผล
งานในสวนของสํานักงานเลขานุการ รวมทั้งวางแผนดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน
สํานักงานเลขานุการสถาบัน  

1.2 กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบและ
เกณฑของมหาวิทยาลัย

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบัน
1.4 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  องคประกอบและมาตรฐานการบริหารจัดการพัฒนาองคกร
1.5 งานลงนาม  อนุญาต  อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับ

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน
1.6 งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย   

2.  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ฝายวิจัย
2.1 จัดทําแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใหสอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย กํากับดูแลการดําเนินงานประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลรวมทั้งการ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานฝายบริหารจัดการงานวิจัย  ในสวนงานธุรการและ สารบรรณ
ฝายวิจัย  งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย  งานทุนวิจัย

2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการงานวิจัย
2.3 พัฒนางานเครือขายการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2.4 กํากับตรวจสอบการใชงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรม    ตามภารกิจ

มอบหมายใหเปนไปตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ



2.5 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  องคประกอบและมาตรฐานการวิจัยและงาน
สรางสรรค และการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

2.6 งานลงนาม  อนุญาต  อนุมัติในบันทึกขอความภายในคณะที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

2.7 งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย 
3.  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝายบริการวิชาการ

3.1 จัดทําแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย กํากับดูแลการดําเนินงานประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผล และ
ประชาสัมพันธ  รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานฝายบริการวิชาการแกชุมชน

3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานบริการวิชาการ
3.3 พัฒนาระบบการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3.4 พัฒนางานดานองคความรูสูชุมชนและการใชประโยชน
3.5 กํากับตรวจสอบการใชงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจมอบหมาย

ใหเปนไปตามกําหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ
3.6 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการการบริการวิชาการ และงานปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
3.7 งานลงนาม  อนุญาต  อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจที่

ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน
3.8 งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย 

4. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1 ดําเนินงานประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ   จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานผูอํานวยการ   รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใน
สํานักงานฯ
              4.2 ใหขอเสนอตอผูบริหารในการจัดหา บรรจุแตงตั้ง กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
และพัฒนาบุคลากรในสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                      4.3 ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในสถาบัน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
                     4.4 ประสานงานและจัดทําคําของบประมาณแผนดินและเงินรายไดของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  แผนปฏิบัติการประจําป   จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ   และจัดทํา
รายงานประจําป

4.5 กํากับดูแลงานการเงินและพัสดุของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.6 ประสานงานกับหนวยงาน และภายนอกในสวนที่เกี่ยวของ
4.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  



5.  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน
5.1  กํากับดูแล  ดําเนินการและประเมินผล โครงการกิจกรรมของหนวยบมเพาะงานวิจัย
5.2  กํากับดูแล ดําเนินการและประเมินผล โครงการคลีนิคเทคโนโลยี  และคลีนิควิจัย
5.3  พัฒนาระบบสารสนเทศดานการจัดการความรูเพื่อใหเปนแหลงเรียนรู
5.4  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย 

6.  บุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
บุคลากรประจําสถาบันมีหนาที่ความรับผิดชอบตามการกําหนดภาระงาน 

การแบงสวนงาน และการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่ง   

     ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

       สั่ง ณ วันที่  17 ธันวาคม 2556
                                                                       

               
     (ดร.ชนิกานต     คุมนก)

        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง   โครงสรางองคกรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา

...........................................................................
เพื่อใหการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงแบง

สวนงานโครงสรางองคกรภายใน  โดยในสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน    มีหนวยงานยอย  3  หนวยงาน  ดังนี้
1.  สํานักงานเลขานุการสถาบัน  แบงหนวยยอยออกเปน

1.1  งานนโยบายและแผน
1.2  งานประกันคุณภาพการศึกษา
1.3  งานบุคลากร  สวัสดิการ  และอาคารสถานที่
1.4  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5  งานประชาสัมพันธ
1.6  งานการเงินและพัสดุ
1.7  งานธุรการและสารบรรณ
1.8 งานประชุมสถาบัน

2.  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย  แบงหนวยยอยออกเปน 
2.1  งานบริหารจัดการงานวิจัย
2.2  งานประสานและสงเสริมโครงการวิจัย
2.3  งานกองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย
2.4  งานสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย
2.5  งานสงเสริมวิจัยเฉพาะทาง
2.6  งานเครือขายการวิจัย
2.7  งานพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย
2.8 งานธุรการและสารบรรณ

3.  ฝายบริการวิชาการ แบงหนวยยอยออกเปน
3.1  งานพัฒนาระบบบริการวิชาการ
3.2  งานสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
3.3  งานฝกอบรม
3.4  งานเครือขายและบริการวิชาการ
3.5  งานพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการ
3.6 งานสงเสริมการจดสิทธิบัตร
3.7  งานธุรการและสารบรรณ



ประกาศ  ณ  วันที่  17 ธันวาคม 2556

           
                              (ดร.ชนิกานต     คุมนก)
                       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



บัญชีรายละเอียดการกําหนดภาระงาน
การแบงสวนงานและผูรับผิดชอบงานแนบทายคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

..............................................................
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแบงโครงสรางองคกรภายในสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน  เปน 3 งานคือ 

สํานักงานเลขานุการสถาบัน ฝายบริหารจัดการงานวิจัย และฝายบริการวิชาการ โดยบุคลากรมีอํานาจหนาที่
และขอบขายงานดังนี้

1. งานฝายเลขานุการสถาบัน
1.1  งานนโยบายและแผน
      บุคลากรประจําหนวย  :  นางสาวกัลนิกา    พูลผล
     หนาที่รับผิดชอบ     

             1.1.1 จัดทําแผนพัฒนา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา
                1.1.2 ประสานการจัดทําแผนจากฝายตางๆ  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
                1.1.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการรายไตรมาส
รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําป และทํารายงานการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  การปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายของสถาบัน

     1.1.4 สงเสริมความรูและทักษะของบุคลากรและเก็บรวบรวมขอมูลทําฐานขอมูลเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
                1.1.5 จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนงาน  และโครงการ  รายงานผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการ   และจัดทํารายงานประจําป
                1.1.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

1.2  งานประกันคุณภาพการศึกษา   
      บุคลากรประจําหนวย  :  นางญาดา  ทองโพธิ์เล็น

              หนาที่รับผิดชอบ  
           1.2.1 เสนอของบประมาณและดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
แผนปฏิบัติงานของฝาย

     1.2.2 สงเสริมความรูและทักษะของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
     1.2.3 พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานประกันคุณภาพ
     1.2.4 เก็บและรวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ

               1.2.5 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
     1.2.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย



1.3  งานบุคคล สวัสดิการและอาคารสถานที่    
      บุคลากรประจําหนวย  :  นางญาดา  ทองโพธิ์เล็น
     หนาที่รับผิดชอบ  

                1.3.1  จัดแฟมทะเบียนประวัติของบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนปจจุบัน
                1.3.2  กํากับติดตามใหบุคลากรจัดทําแฟมปฏิบัติงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผล   

     1.3.3  กํากับติดตามการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา และจัดทําสรุปวันลาของบุคลากรและการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   1.3.4  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
    1.3.5  ดูแลงานอาคารสถานที่รอบอาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสภาพทางกายภาพ

บริเวณภายนอกและภายใน
                1.3.6 ประสานงานเพื่อการติดตั้งและซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งกอสรางหรืออาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนากับหนวยพัสดุ

     1.3.7 ดําเนินการสํารวจขอมูลการใชสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และการจัดทํา
บัญชีควบคุมการใชจาย และสงรายงานทุกเดือน
                1.3.8 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1.4  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
                 บุคลากรประจําหนวย  :  นายสามารถ    เนาบู
              หนาที่รับผิดชอบ  
                1.4.1 ตรวจเช็คซอมบํารุงรักษาชุดคอมพิวเตอรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน
                1.4.2 ควบคุมและดูแลระบบโครงขายสัญญาณที่เชื่อมตอการใหบริการ
                1.4.3 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ และนําไป
อางอิงได 
           1.4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานและบริการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาใหไดมาตรฐาน
                1.4.5 ดูแลระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล
                1.4.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

1.5  งานประชาสัมพันธ
                 บุคลากรประจําหนวย    :  นายอรรถพงษ   สุดแกว  

                                      : นางสาวณัฐมน   วิจารณกุล
     : นายสามารถ    เนาบู



     1.5.1 งานประชาสัมพันธ
     1.5.1.1 ประชาสัมพันธ 1

                             บุคลากรประจําหนวย    :  นายอรรถพงษ   สุดแกว  
                        หนาที่รับผิดชอบ
                  (1) ใหบริการงานประชาสัมพันธ  ติดตอ  สอบถาม  ขอมูลขาวสาร แกผูใชบริการ
                  (2) ประสานงานรวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตางๆ
                  (3) จัดทําสื่อการประชาสัมพันธของสถาบันวิจัยและพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต และบอรด
ประชาสัมพันธ
                  (4) รวบรวม  จัดทําทะเบียน  และใหบริการสารสนเทศในหองการจัดการความรูเปนปจจุบัน
                  (5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
                  (6) ประเมินความพึงพอใจของการใหบริการและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
                  (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

       1.5.1.2 ประชาสัมพันธ 2
             บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล

                         หนาที่รับผิดชอบ
                  (1) ใหบริการงานประชาสัมพันธ  ติดตอ  สอบถาม  ขอมูลขาวสาร แกผูใชบริการ
                  (2) ประสานงานรวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตางๆ
                  (3) จัดทําสื่อการประชาสัมพันธของสถาบันวิจัยและพัฒนาในรูปแบบจดหมายขาว
                  (4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

1.5.1.3 งานโสตทัศนูปกรณ
บุคลากรประจําหนวย  :  นายอรรถพงษ   สุดแกว  
             :  นายสามารถ   เนาบู

                            หนาที่รับผิดชอบ
                  (1) จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ  และบํารุงดูแลรักษาใหพรอมใชงาน
                  (2) จัดทําสถิติการใหบริการ  โสตทัศนูปกรณ  หองประชุม  รวมทั้งประเมินความถึงพอใจใน
การใหบริการ
           1.5.2 งานวิทยาลัยชาวบาน

         บุคลากรประจําหนวย คือ  นางสาวณัฐมน   วิจารณกุล
       หนาที่รับผิดชอบ

                  (1) จัดทําแผนปฏิบัติการงานวิทยาลัยชาวบาน  ดําเนินงานของฝายวิทยาลัยชาวบานและ
ประสานขอมูลจากหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย
                  (2) นําขอมูลมาผลิตสื่อเพื่อเผยแพรในรายการวิทยาลัยชาวบานและวิทยุชุมชน



                  (3) ดําเนินการจัดรายการวิทยาลัยชาวบาน  และวิทยุชุมชน รวมทั้งรวบรวมเผยแพรทาง
เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
                  (4) สงเสริมการใหบริการ การประชาสัมพันธ  เผยแพรแกอาจารย  บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
                 (5) ติดตามสถิติการรับฟงภาคสนาม รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของการใหบริการ  และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
                  (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

1.6  งานการเงินและพัสดุ    
             บุคลากรประจําหนวย     :  นางสาวกัลนิกา  พูลผล

      :  นางญาดา    ทองโพธิ์เล็น

     1.6.1  งานการเงิน    
                  บุคลากรประจําหนวย     : นางสาวกัลนิกา    พูลผล
               หนาที่รับผิดชอบ  
                (1) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ-จัดจาง
                 (2) ตัดยอดการใชจายงบประมาณดวยระบบ  GF (GFMIS)
              (3) จัดทําทะเบียนคุมหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง  ทะเบียนสงเบิกการเงิน 
                 (4) จัดทํารายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
                 (5)  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
              1.6.2  งานพัสดุ
                 บุคลากรประจําหนวย    : นางญาดา    ทองโพธิ์เล็น
              หนาที่ที่รับผิดชอบ
                 (1) จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ ประวัติการใชงานครุภัณฑแตละประเภท 
                 (2) จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจําเดือน/ประจําป

1.7  งานธุรการและสารบรรณ   
                บุคลากรประจําหนวย     : นางญาดา   ทองโพธิ์เล็น

     1.7.1 งานธุรการ
     หนาที่รับผิดชอบ     

                 (1) บริการ  รับ – สง หนังสือภายในและภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา
                 (2) จัดทําทะเบียนคุมและลงทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก และแยกแฟมเสนอผูบริหาร  
แจงเวียนหนังสือไปยังหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
                 (3) รางโต-ตอบ ตรวจทานความถูกตองของหนังสือภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา
กอนเสนอลงนาม



     1.7.2 งานสารบรรณ
      บุคลากรประจําหนวย     : นางญาดา   ทองโพธิ์เล็น

              หนาที่รับผิดชอบ
                 (1) จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู และกําหนดรหัสและเก็บเอกสารอางอิงตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

      (2) คนหาเอกสาร คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
      (3) รวบรวมเพื่อการประชาสัมพันธ และรวมดําเนินการจัดทําจดหมายขาวกับฝายประชาสัมพันธ

1.8  งานประชุมสถาบัน
     บุคลากรประจําหนวย     :  นางสาวกัลนิกา  พูลผล
     หนาที่รับผิดชอบ     

          1.8.1 ประสานงานและจัดทําวาระการประชุม หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม การ
ประสานงาน และจัดเตรียมความพรอมของหองประชุม 

     1.8.2 บันทึกและจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
และการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

      1.8.3 รวบรวมสรุปผลการประชุมใหกับฝายประชาสัมพันธเพื่อการเผยแพรทางจดหมายขาวและ
เว็บไซต

      1.8.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.  ฝายบริหารจัดการงานวิจัย   
2.1  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวพัทธนันท    โกธรรม
     หนาที่รับผิดชอบ
      2.1.1 ประสานงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย
      2.1.2 ดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยตามแผนงาน
      2.1.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบ

                 2.1.4 รายงานผลการดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย
                 2.1.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.2  งานประสานและสงเสริมโครงการวิจัย
      บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวพัทธนันท    โกธรรม
     หนาที่รับผิดชอบ

                 2.2.1 ประสานงาน สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนา  ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย



                 2.2.2 จัดทําโครงการพัฒนานักวิจัยในรูปแบบตางๆ
      2.2.3 กํากับติดตามความกาวหนา  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

                 2.2.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2.3  งานกองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย  
      บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวพัทธนันท    โกธรรม
     หนาที่รับผิดชอบ

                 2.3.1 จัดทําแผนปฏิบัติการกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
                2.3.2 ประสานการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
                 2.3.3 จัดทําวาระการประชุม  รายงานการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
                 2.3.4 ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย  และจัดทํารายงานปลการปฏิบัติงาน
                 2.3.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.4  งานสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย
      บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวปยวดี    นอยน้ําใส

:  นายกฤษฎธรรม   ธูปบูชา
                2.4.1  งานสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย

     หนาที่รับผิดชอบ
         (1) จัดทําแผนปฏิบัติการและพัฒนากลไกสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย 

      (2) ประสานงานและดําเนินการงานสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย
      (3) รายงานผลการดําเนินของงานสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย
      (4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
     2.4.2  งานวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
     หนาที่รับผิดชอบ

                  (1) ดําเนินงานธุรการของงานวารสาร โดยประสานงานกองบรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะทํางาน ทั้งภายในและภายนอก
                  (2) พัฒนา Website วารสารออนไลน
                 (3) บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา

                  (4) จัดทําวารสาร และ วารสารออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พรอมทั้ง
เผยแพร
                  (5) จัดทําแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินงานของฝาย
                 (6) ประสานการจัดสรรงบประมาณ  การดําเนินงานโครงการ และการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการของงาน
                  (7) พัฒนาและเผยแพรองคความรูจากวารสารงานวิจัยที่ได
                  (8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย



2.5  งานสงเสริมวิจัยเฉพาะทาง
      บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวพัทธนันท    โกธรรม
     หนาที่รับผิดชอบ
      2.5.1 จัดทําแผนปฏิบัติการงานสงเสริมวิจัยเฉพาะทาง

                2.5.2 กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติการดําเนินงาน สงเสริมวิจัยเฉพาะทาง
                2.5.3 ประสานดําเนินงานสงเสริมวิจัยเฉพาะทาง
                2.5.4 งานสงเสริมวิจัยเฉพาะทาง
                2.5.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.6  งานเครือขายการวิจัย
                 บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวมาลัย    ใจงาม

     2.6.1  งานเครือขายการวิจัย
               บุคลากรประจําหนวย    :  นางสาวมาลัย    ใจงาม

     หนาที่รับผิดชอบ
               (1) จัดทําแผนปฏิบัติการงานเครือขายการวิจัย 
                (2) ประสานดําเนินงานเครือขายการวิจัยเชิงพื้นที่
                (3) รายงานผลการปฏิบัติงานเครือขายการวิจัย
                (4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.7  งานพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
      บุคลากรประจําหนวย    :   นางสาวมาลัย    ใจงาม
     หนาที่รับผิดชอบ

                2.7.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
                2.7.2 รวบรวมระบบขอมูลนักวิจัย  โครงการวิจัยของบุคลากร  การนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน 
                2.7.3 เผยแพรสารสนเทศดานการวิจัย  เพื่อการนําไปใชประโยชน
                2.7.4 รายงานผลการดําเนินของงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัย
               2.7.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.8  งานธุรการและสารบรรณ    
      บุคลากรประจําหนวย    : นางสาวมาลัย   ใจงาม      
     หนาที่รับผิดชอบ

                 2.8.1 ใหบริการติดตอสอบถามแกบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
                 2.8.2 รับ – สง  จัดทําทะเบียนคุมและลงทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสาร
เปนหมวดหมู    และกําหนดรหัสและเก็บเอกสารอางอิงตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา



                 2.8.3 รางโต-ตอบ ตรวจทานความถูกตองของหนังสือภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ของฝายบริหารจัดการงานวิจัยกอนเสนอลงนาม
                 2.8.4 คนหาเอกสาร คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ   แจง
เวียนหนังสือ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ไปยังหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
                 2.8.5 รวบรวมเพื่อการประชาสัมพันธ และรวมดําเนินการจัดทําจดหมายขาวกับหนวย
ประชาสัมพันธ

3.   ฝายบริการวิชาการ
3.1  งานพัฒนาระบบบริการวิชาการ
      บุคลากรประจําหนวย    :   นางจิตรา   มีคํา  
     หนาที่รับผิดชอบ

                 3.1.1 ประสานงานและจัดทําแผนปฏิบัติการงานบริการวิชาการ
                 3.1.2 ดําเนินงานบริการวิชาการตามแผนงาน
                 3.1.3 กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ
                 3.1.4 รายงานผลการดําเนินงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ

3.2  งานสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
              บุคลากรประจําหนวย     :   นางจิตรา    มีคํา  

     หนาที่รับผิดชอบ
                 3.2.1 ประสานงานจัดทําแผนปฏิบัติการงานสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ  
                 3.2.2 ประสานงาน  รวบรวมและดําเนินงานสงเสริม  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ
                 3.2.3 ประสานการจัดสรรงบประมาณ  การดําเนินงานโครงการ และการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                 3.2.4 รายงานผลการปฏิบัติการงานสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ
                 3.2.5 พัฒนาและเผยแพรองคความรูจากงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  
                 3.2.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

3.3  งานฝกอบรม
                 บุคลากรประจําหนวย  : ................................................................
             หนาที่รับผิดชอบ

                 3.3.1 สํารวจความตองการรับบริการ  ศึกษาความคุมคาและความสําเร็จในการใหบริการ



                 3.3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  และ
รายงานผลการดําเนินงานของฝายบริการวิชาการ
                 3.3.3 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใหบริการวิชาการ
                 3.3.4 ประสานและดําเนินงานการใหบริการวิชาการ  เชน  การศึกษาอบรม  สัมนา  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
                 3.3.5 รายงานผลการปฏิบัติการงานฝกอบรม
                 3.3.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

3.4  งานเครือขายและบริการวิชาการ
                บุคลากรประจําหนวย     :   นางจิตรา    มีคํา  

        : นางสาววิภาวี  เกรียงศักดิ์ศรี
    3.4.1 งานเครือขายและบริการวิชาการ

              บุคลากรประจําหนวย     :   นางจิตรา    มีคํา  
     หนาที่รับผิดชอบ

                 (1) จัดทําแผนปฏิบัติการงานเครือขายบริการวิชาการและประสานการจัดทํางบประมาณ
                 (2) ประสานงานและดําเนินงานเครือขายบริการวิชาการ  ทั้งหนวยงานระหวางจังหวัดชุมชน  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
                 (3) จัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่รวมกับผูใหบริการ
                 (4) พัฒนาระบบทะเบียนประวัติการใหคําปรึกษาแกผูรับบริการ
                 (5) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและเครือขายการบริการวิชาการ
                 (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

     3.4.2  คลินิกเทคโนโลยี  
     บุคลากรประจําหนวย    : นางสาววิภาวี  เกรียงศักดิ์ศรี
     หนาที่รับผิดชอบ

                (1) ดําเนินงานธุรการของงานคลินิกเทคโนโลยี โดยประสานงานระหวางจังหวัด 
ชุมชน และมหาวิทยาลัย
               (2) ประสานงานกับหัวหนาโครงการ  ลงพื้นที่ จัดเก็บขอมูล และรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตอสถาบันวิจัยและพัฒนา  จังหวัดและกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
                (3) ประสานการจัดสรรงบประมาณ  การดําเนินงานโครงการ และการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                (4) พัฒนาระบบขอมูล  จัดทําทะเบียนประวัติการใหคําปรึกษาแกชุมชนและขอมูลที่
เกี่ยวของอื่น ๆ   
                (5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย



3.5  งานพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการ
     บุคลากรประจําหนวย  :   นางจิตรา   มีคํา

             หนาที่รับผิดชอบ
                 3.5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
                 3.5.2 เผยแพรสารสนเทศดานบริการวิชาการ เพื่อการนําไปใชประโยชน
                 3.5.3 รายงานผลการดําเนินของงานพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ
                 3.5.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

3.6  งานสงเสริมการจดสิทธิบัตร
      บุคลากรประจําหนวย   : (จางเหมา)
     หนาที่รับผิดชอบ

                 3.6.1 สนับสนุนสงเสริมการผลิตผลผลงานทางวิชาการเพื่อขอจดลิขสิทธ สิทธิบัตร และ
ทรัพยสินทางปญญา
                 3.6.2 พัฒนาองคความรูดานขั้นตอน วิธีการ จดลิขสิทธ สิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญา
                 3.6.3 ประสานงานกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการไดสิทธิบัตร
                 3.6.4 รายงานผลการดําเนินงานของฝาย
                 3.6.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

3.7  งานธุรการและสารบรรณ    
      บุคลากรประจําหนวย   :   นางจิตรา   มีคํา  
     หนาที่รับผิดชอบ

                 3.7.1 ใหบริการติดตอสอบถามแกบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
                 3.7.2 รับ – สง  จัดทําทะเบียนคุมและลงทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสาร
เปนหมวดหมู    และกําหนดรหัสและเก็บเอกสารอางอิงตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
                 3.7.3 รางโต-ตอบ ตรวจทานความถูกตองของหนังสือภายในและภายนอกสถาบันฯ ของฝาย
บริหารจัดการงานบริการวิชาการกอนเสนอลงนาม
                 3.7.4 คนหาเอกสาร คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ  แจง
เวียนหนังสือ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ไปยังหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
                 3.7.5 รวบรวมเพื่อการประชาสัมพันธ และรวมดําเนินการจัดทําจดหมายขาวกับหนวย
ประชาสัมพันธ


