
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่  ๒๘/๒๕๕๖

เรื่อง  มอบหมายงานใหกับรองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
........................................................................................................................

ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงรองผูอํานวยการในฝายวิจัยและฝายบริการวิชาการและเพื่อให
การบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี คือการกระจายอํานาจ เพื่อให
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา 
๔๑  จึงใหยกเลิกคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ ๒/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายงานใหกับรอง
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และบุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

๑. อาจารย ดร.มลนิภา  ศิลาอาสน รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๑  กํากับดูแล และจัดทําแผนปฏิบัติการ ของงานบริหารจัดการงานวิจัย       และงานกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินงาน
ตามแผน ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผล รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน
บริหารจัดการงานวิจัยและงานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

๑.๒   รับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ  

๑.๓   รวมรับผิดชอบรับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัย
และพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย   กลยุทธที่ ๔  บูรณาการ
การวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  กลยุทธที่ ๕ พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยและการ
บริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ และกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยสูผูใชประโยชน 

๑.๔   งานลงนาม อนุญาต อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

๑.๕  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย

๒. อาจารย ดร.บัญชา   สํารวยรื่น  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒.๑  กํากับดูแล และจัดทําแผนปฏิบัติการ ของงานสงเสริมการพัฒนาการวิจัยที่สอดคลองกับ แผน

กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    ดําเนินงานตามแผน   ติดตามประเมินผล 
และจัดทํารายงานสรุปผล รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานสงเสริมการพัฒนาการวิจัย

๒.๒   รับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 



พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๓ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย     
๒.๓   รวมรับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 

๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย   กลยุทธที่ ๔  บูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ  กลยุทธที่ ๕ พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ  กลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยสูผูใชประโยชน   และกลยุทธที่ ๑๒ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

๒.๔   งานลงนาม อนุญาต อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

๒.๕  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย

๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย    วงษประทีป   ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยี     ปฏิบัติหนาที่รอง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓.๑  กํากับดูแล และจัดทําแผนปฏิบัติการ    ของงานเครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการ
วิชาการ และงานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ดําเนินงานตามแผน ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผล 
รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานงานเครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการ
วิชาการ และงานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

๓.๒   รับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๓  พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยและการบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ     

๓.๓   รวมรับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัย
และพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙  ในกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยสูผูใชประโยชน และ
กลยุทธที่ ๘ พัฒนาศักยภาพการใหบริการวิชาการ

๓.๔   งานลงนาม อนุญาต อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

๓.๕  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย

๔. อาจารย ดร.อนุ  เจริญวงศระยับ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๔.๑   กํากับดูแล และจัดทําแผนปฏิบัติการ ของงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  และงาน

บริการวิชาการและฝกอบรม       ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  ดําเนินงานตามแผน ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผล รวมทั้งการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  และงานบริการวิชาการและฝกอบรม

๔.๒   รับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.



๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและงานสืบสานโครงการอันเนื่องมา
จากแนวพระราชดําริ  และกลยุทธที่ ๙  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

๔.๓   รวมรับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๘ พัฒนาศักยภาพการใหบริการวิชาการ

๔.๔   งานลงนาม อนุญาต อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

๔.๕  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย
๕. อาจารย ดร.กาญจนา  วงศกุณา  ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

๕.๑   กํากับดูแล และจัดทําแผนปฏิบัติการ   ของงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย      ดําเนินงานตามแผน
ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผล รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

๕.๒   รับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการและงานสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  

๕.๓   รวมรับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๑๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

๕.๔   งานลงนาม อนุญาต อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

๕.๕  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย

๖. อาจารย ดร.ธีระพงษ   แสนทวีสุข  ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
๖.๑   กํากับดูแล และจัดทําแผนปฏิบัติการ ของงานเผยแพรผลงานวิจัยที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ดําเนินงานตามแผน ติดตามประเมินผล และจัดทํา
รายงานสรุปผล รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานงานเผยแพรผลงานวิจัย

๖.๒   รับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๗ พัฒนาระบบสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยสูผูใชประโยชน

๖.๓   รวมรับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๑๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

๖.๔   งานลงนาม อนุญาต อนุมัติในบันทึกขอความภายในสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

๖.๕  งานโครงการพิเศษและ/หรืองานอื่นที่ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย



๗. นางสาวกัลนิกา  พูลผล  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
๗.๑   จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ดําเนินงานตามแผน ติดตามประเมินผล และจัดทํา
รายงานสรุปผล รวมทั้งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานในสวนของสํานักงาน

๗.๒   รับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๑๓ พัฒนาสุนทรียภาพเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน

๗.๓   รวมรับผิดชอบการดําเนินงานและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ในกลยุทธที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร  และกลยุทธที่ ๑๑ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ

๗.๔   ใหขอเสนอแนะตอผูบริหารในการจัดหา บรรจุแตงตั้ง กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และพัฒนาบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา

๗.๕   ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานตาง ๆ ในสถาบันฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

๗.๖   ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในสวนที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมาย

๘.  บุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนประจําสถาบัน มีหนาที่ความรับผิดชอบตามการกําหนดภาระงานและการแบง

สวนงานภายในสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๓ กลุมงาน ดังนี้

๘.๑     กลุมงานบริหารและธุรการ    ประกอบดวย

นางสาวกัลนิกา      พูลผล     รับผิดชอบ  งานนโยบายและแผน และงานประชาสัมพันธ  
นางญาดา     ทองโพธิ์เล็น รับผิดชอบ  งานการเงินและพัสดุ และ                                                          

    งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวณัฐมน       วิจารณกุล รับผิดชอบ  งานธุรการและสารบรรณ และงานประชาสัมพันธ  
นายสามารถ    เนาบู รับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘.๒     กลุมงานวิจัย      ประกอบดวย
นางสาวพัทธนันท   โกธรรม รับผิดชอบ  งานบริหารจัดการงานวิจัย
นางสาวมาลัย    ใจงาม รับผิดชอบ  งานบริหารจัดการงานวิจัย
นางสาวปยวดี      นอยน้ําใส รับผิดชอบ  งานเผยแพรการวิจัย



นายอรรถพงษ       สุดแกว รับผิดชอบ  งานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (๑) รับผิดชอบ  งานกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

๘.๓     กลุมงานบริการวิชาการ   ประกอบดวย
นางจิตรา             มีคํา รับผิดชอบ  งานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ และ

    งานบริการวิชาการและฝกอบรม
นางสาววิภาวี        เกรียงศักดิ์ศรี  รับผิดชอบ  งานเครือขายวิจัยและบริการวิชาการ  และ

    งานสงเสริมการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา  
                     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (๒) รับผิดชอบ  งานโครงการตามแนวพระราชดําริ

ทั้งนี้นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

   (ดร.ชนิกานต    คุมนก)
                                                             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



บัญชีรายละเอียดการกําหนดภาระงาน
การแบงสวนงานและผูรับผิดชอบงานแนบทายคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

..............................................................
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแบงโครงสรางองคกรภายในสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน  เปน 3 กลุมงานคือ กลุมงาน

บริหารและธุรการ กลุมงานวิจัย และกลุมบริการวิชาการ โดยบุคลากรมีหนาที่และขอบขายงานดังนี้
1. กลุมงานบริหารและธุรการ

1.1  งานนโยบายและแผน หนาที่รับผิดชอบ     
               1.1.1 จัดทําแผนพัฒนา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา
                  1.1.2 ประสานการจัดทําแผนจากฝายตางๆ  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
                  1.1.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการรายไตรมาส
รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําป และทํารายงานการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  การปรับปรุงแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับนโยบาย เปาหมายของสถาบัน

     1.1.4 สงเสริมความรูและทักษะของบุคลากรและเก็บรวบรวมขอมูลทําฐานขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ
                1.1.5 จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนงาน  และโครงการ  รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ   และจัดทํารายงานประจําป
                1.1.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

1.2  งานประกันคุณภาพการศึกษา   หนาที่รับผิดชอบ  
            1.2.1 สงเสริมความรูและทักษะของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

    1.2.2 พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานประกันคุณภาพ
     1.2.3 เก็บและรวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ

               1.2.4 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
     1.2.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.3  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ      หนาที่รับผิดชอบ  

                1.3.1 ตรวจเช็คซอมบํารุงรักษาชุดคอมพิวเตอรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
                1.3.2 ควบคุมและดูแลระบบโครงขายสัญญาณที่เชื่อมตอการใหบริการ
                1.3.3 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ และนําไปอางอิงได 
           1.3.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานและบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหได
มาตรฐาน
                1.3.5 ดูแลระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล
                1.3.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

1.4  งานการเงินและพัสดุ    หนาที่รับผิดชอบ  
                 1.4.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ-จัดจาง
                 1.4.2 ตัดยอดการใชจายงบประมาณดวยระบบ  GF (GFMIS)
              1.4.3 จัดทําทะเบียนคุมหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง  ทะเบียนสงเบิกการเงิน 



                 1.4.4 จัดทํารายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.4.5 จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ ประวัติการใชงานครุภัณฑแตละประเภท และจัดทํา
รายงานวัสดุคงเหลือประจําเดือน/ประจําป
                1.4.6   ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย       

1.5  งานธุรการและสารบรรณ หนาที่รับผิดชอบ     
                 1.5.1 บริการ  รับ – สง หนังสือภายในและภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา
                        1.5.2 จัดทําทะเบียนคุมและลงทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก และแยกแฟมเสนอผูบริหาร  แจง
เวียนหนังสือไปยังหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
                        1.5.3 รางโต-ตอบ ตรวจทานความถูกตองของหนังสือภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนากอน
เสนอลงนาม

                 1.5.4 จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู และกําหนดรหัสและเก็บเอกสารอางอิงตามหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.5.5 รวบรวมเพื่อการประชาสัมพันธ และรวมดําเนินการจัดทําจดหมายขาวกับฝายประชาสัมพันธ
2.  กลุมงานงานวิจัย   

2.1  งานบริหารจัดการงานวิจัย     หนาที่รับผิดชอบ
      2.1.1 ประสานงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย และดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยตามแผนงาน
      2.1.2 ประสานงาน สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินการพัฒนา  ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
      2.1.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบ และรายงานผลการดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย

               2.1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
               2.1.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.2  งานกองทุนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย      หนาที่รับผิดชอบ
                2.2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
                2.2.2 ประสานการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
                2.2.3 จัดทําวาระการประชุม  รายงานการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
                2.2.4 ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย  และจัดทํารายงานปลการปฏิบัติงาน
                2.5.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.3  งานเผยแพรผลงานวิจัย : งานวารสาร   หนาที่รับผิดชอบ
                2.3.1 ดําเนินงานธุรการของงานวารสาร โดยประสานงานกองบรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน ทั้ง
ภายในและภายนอก
                2.3.2  พัฒนา Website วารสารออนไลน
                2.3.3  จัดทําวารสาร และ วารสารออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
                2.3.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2.4  งานสงเสริมวิจัยและพัฒนาการวิจัย      หนาที่รับผิดชอบ
      2.4.1  จัดทําแผนปฏิบัติการงานสงเสริมสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย



                2.4.2  พัฒนาหองจัดการความรูและแหลงคนควางานวิจัย
                2.4.3  สนับสนุนการพัฒนานักวิจัย  เผยแพรสารสนเทศดานการวิจัย  เพื่อการนําไปใชประโยชน
                2.4.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.   กลุมงานบริการวิชาการ

3.1  งานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  หนาที่รับผิดชอบ
                3.1.1 สํารวจความตองการรับบริการ  จัดทําแผนปฏิบัติการงานบริการวิชาการ  และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ

       3.1.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการ  และ
รายงานผลการดําเนินงานของฝายบริการวิชาการ
                 3.1.3  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3.2  งานสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ   หนาที่รับผิดชอบ
                 3.2.1 ประสานงานจัดทําแผนปฏิบัติการงาน และการรายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                 3.2.2 พัฒนาและเผยแพรองคความรูจากงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  
                 3.2.3 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3.3  งานบริการวิชาการและฝกอบรม   หนาที่รับผิดชอบ
                 3.3.1 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใหบริการวิชาการ
                 3.3.2 ประสานและดําเนินงานการใหบริการวิชาการ  เชน  การศึกษาอบรม  สัมมนา  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
                 3.3.3 รายงานผลการปฏิบัติการงานฝกอบรม

        3.3.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.4  งานเครือขายและบริการวิชาการ      หนาที่รับผิดชอบ

                 3.4.1 จัดทําแผนปฏิบัติการงานเครือขายบริการวิชาการ
                 3.4.2 ประสานงานและดําเนินงานเครือขายบริการวิชาการ  ทั้งหนวยงานระหวางจังหวัดชุมชน  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                 3.4.3  จัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่รวมกับผูใหบริการ พัฒนาระบบทะเบียนประวัติการใหคําปรึกษาแก
ผูรับบริการ และรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและเครือขายการบริการวิชาการ
                 3.4.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

3.6  งานสงเสริมการจดสิทธิบัตร       หนาที่รับผิดชอบ
                 3.6.1 สนับสนุนสงเสริมการผลิตผลผลงานทางวิชาการเพื่อขอจดลิขสิทธ สิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญา
                 3.6.2 พัฒนาองคความรูดานขั้นตอนวิธีการ จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
                 3.6.3 ประสานงานกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการไดสิทธิบัตร รายงานผล
การดําเนินงานของฝาย  

3.6.4  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย


