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โครงการขับเคลื่อนการสนับสนุนงานวิจัยแบบ One Stop and Service Mind
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากสถาบัน วิจั ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมของสถาบันฯ และใช้เป็นกรอบในการทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยเน้นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์เชิงรุก :
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ เป้าหมายการดาเนินงานคือ เป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรมด้าน
อาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผู้สูงอายุ ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 มีมติใ ห้สถาบันฯ ปรับชื่อโครงสร้างจากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น ศูนย์วิ จัย
นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ
และส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โดยปรับชื่อตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน
2562 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดรับกับบริบทของสถาบันฯ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยเน้นการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อม ให้ ความส าคัญ กับ การขับ เคลื่ อ นการวิจั ยบู รณาการภายใต้ฐ านการน า แนวคิ ด
สร้ างสรรค์ เพื่ อให้ เกิ ดนวัต กรรมจากการวิจั ย ในการตอบโจทย์ข องภาคชุ มชนและภาคอุต สาหกรรม โดยก าหนด
เป้าประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่นาไปใช้ประโยชน์จริงและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า
(Excellent Center in Integrated Research for Valuable Innovation)
พันธกิจ :
1) วิจัยและประสานความร่วมมือการวิจัยแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) นาผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ค่านิยม : STRI : คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์วิจัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ
วัฒนธรรมองค์กร :
S = Social Engagement ความรับผิดชอบต่อสังคม
T = Team Working and Participation การทางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม
R = Research of Integration การวิจัยเชิงบูรณาการ
I = Innovative Creativity การสร้างนวัตกรรม
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าว จะทาอย่างไรให้สถาบันฯ มีความยั่งยืนทั้งด้านงานวิจัยและ
ด้านการเงิน ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการที่จะทาอย่างไรให้ลูกค้ามีความประทับใจ และใช้บริการแบบซื้อซ้า ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนที่จะทาให้ไปสู่
วิสัยทัศน์ดังกล่าว ผู้อานวยการฯ จึงได้มีแนวนโยบายการบริการแบบ One Stop Service โดยได้ทดลองการนาร่องการ
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บริการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กร
คุณธรรม และในโครงการนี้ขอใช้ชื่อว่า One Stop and Service Mind (OS & SM)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองตอบนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ ในการรองรับการให้บริการงานบริหารวิจัยแบบ OS & SM
2. เพื่อเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. เพื่อเป็นสถาบันคุณธรรมที่สามารถตอบสนองแผนขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์กรขนาดเล็กที่มีระบบบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรม
ผลลัพธ์
เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันฯ มีความมั่นคง สร้างจุดแข็งในการบริหารงาน บุคลากรมีศักยภาพในการ
ให้บริการ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ตลอดจน
เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถนาองค์
ความรู้ของตนเองตามความถนัด/ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการโครงการวิ จัยให้กับนักวิจัย/คณาจารย์ที่นาโครงการ
บริหารผ่านสถาบันฯ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
วิธีการดาเนินการ
1. สารวจข้อมูลความถนัด/เชี่ย วชาญ/ทักษะ จากบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคน เพื่อแสดงสมรรถนะการ
ทางานและสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนะนากฎ/ระเบียบปฏิบัติ และการบริการตามความ
ต้องการของนักวิจัย/คณาจารย์
2. หน่วยบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป เป็นฐานดาเนินการในด้านการจัดการองค์ความรู้ ให้กับนักวิจัย/
คณาจารย์ ที่มีความประสงค์จ ะแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยจัดในรูปแบบวิทยากร ส าหรับระยะเวลาการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ขึ้น อยู่ ป ระเด็นความสนใจของการแลกเปลี่ ยนนั้นๆ ตามความถนัด/เชี่ยวชาญของ
บุคลากร อาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 ชั่ว โมง ถึง 3 ชั่ว โมง ซึ่งสถาบันฯ มีความยินดีและสนับสนุนให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเสริมทักษะให้กับบุคลากรให้มีสมรรถนะไปด้วยอีกทางหนึ่ง
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ระยะเวลาดาเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.จัดทาโครงการและออกแบบสอบถาม
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
2.รวบรวมข้อมูลสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน
3.จั ดระบบพี่ เลี้ ย งเพื่ อ ทาการแนะน า/
ฝึกอบรม เรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนกลุ่ม
นักวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
4.จัดสรรบุคลากรที่มีสมรรถนะ สามารถ
รองรับการบริหารจัดการงานวิจัย
5.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
จากนักวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ

ลักษณะการดาเนินการ/กรอบงาน OS & SM
การบริการในลักษณะ 100%
-การประสานงานกับแหล่งทุน เกี่ยวกับรายละเอียดการส่งรายงานความก้าวหน้า เงินรายงวด
-การจัดทาหนังสือนาส่งรายงานความก้าวหน้าและเบิกเงินรายงวด และรายงานฉบับสมบูรณ์
-ควบคุม ติดตามและดาเนินการนาส่งเงินค่าบริหารโครงการให้กับสถาบันฯ รายงวด
-การจัดทาเอกสารเชิญประชุมต่างๆ
-หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-การจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย
และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562
-การจัดทาเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย
-จัดทาโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดผลการศึกษาให้กับโครงการ และรวบรวมใบสาคัญการจัดโครงการ/กิจกรรมเบิกจ่าย
ตามระเบียบปฏิบัติทั้งหมด (หากมี)
-ประสานงานทั่วไปให้กับหัวหน้าโครงการ
การบริการในลักษณะ 80%
-ควบคุม ติดตามและดาเนินการนาส่งเงินค่าบริหารโครงการให้กับสถาบันฯ รายงวด
-การจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย
และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562
-การจัดทาเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย
-ประสานงานทั่วไปให้กับหัวหน้าโครงการ
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การบริการในลักษณะ 60%
-การจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย
และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562
-การจัดทาเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย
-การประสานงานทั่วไปให้กับหัวหน้าโครงการ
การบริการในลักษณะ 40%
-การจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย
และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562
-การจัดทาเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย
การบริการในลักษณะ 20%
-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ
-ให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่โครงการในการจัดเอกสารต่างๆ ของโครงการวิจัย หรือ
-ประสานการยืมเงินทดรองจ่าย/การชดใช้เงินยืมโครงการวิจัย
กรอบแนวคิด
1. การจัดการความรู้ (KM)
การเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge
องค์กรสามารถสร้างแกนกลางในการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้ทั้งหมดขององค์กร ในขณะที่เราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์
ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็นองค์ความรู้ที่มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) นั้น ระหว่าง
นั้นก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย (Generate New Tacit Knowledge) จากรูป
อธิบายความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
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2. แนวทางการดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้นโยบายและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความโปร่งใส (Transparency)
2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability)
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
5. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication)
 ด้านความโปร่งใส (Transparency)
ผู้รับบริการและสาธารณชน สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวก มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
 ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability)
ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยเคร่งครัดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม ประกอบด้วย 1) จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2) จริยธรรมต่อหน่วยงาน 3)
จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4) จริยธรรมต่อนักศึกษาผู้รับบริการประชาชนและ
สังคม และ 5) จริยธรรมของคณาจารย์
 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
วัฒนธรรมการทางานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์
สุจริตในตนเอง และมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
หน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication)
หน่วยงานมีการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิกำรบดี
คณะกรรมกำรอำนวยกำรประจำสถำบันฯ
ทีป่ รึกษำผู้อำนวยกำร

ผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำร

สำนักงำนสถำบัน
งำนบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและวิเทศสั มพันธ์
- หน่ วยบริหำรงำนวิจัยและวิเทศสั มพันธ์
- หน่ วยบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรม
- หน่ วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ
- หน่ วยกำรเงินและบัญชี
- หน่ วยพัสดุและยำนพำหนะ

งำนบริหำรทั่วไป
- หน่ วยสำรบรรณ-ธุรกำร
- หน่ วยบริหำรบุคคล
- หน่ วยประชำสั มพันธ์
- หน่ วยนโยบำยและแผน
- หน่ วยประกันคุณภำพ

คณะกรรมกำรบริหำรประจำสถำบันฯ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยวิจัย

ศูนย์ วจิ ัย นวัตกรรม และถ่ ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
Strategic Driving Center
- ด้ำนพลังงำน
- ด้ำนขนส่ งและจรำจร
- ด้ำนสั ตว์ เศรษฐกิจ
- ด้ำนอำหำรเพื่อสุ ขภำพ
- ด้ำนพลังน้ำ
- ด้ำนอุตสำหกรรม
- ด้ำนเกษตรอัจฉริยะ

ศูนย์ ควำมเป็ นเลิศ
Center of Excellence
- ด้ำนวิศวกรรมขนส่ งและเทคโนโลยี
- ด้ำนข้ ำว
- ด้ำนเหมีย้ ง
- ด้ำนสั ตว์ เศรษฐกิจและสั งคมบนรำกฐำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
- ด้ำนอำหำรและสุ ขภำพ

ศูนย์ วจิ ัยและนวัตกรรมเครื อข่ ำย
Network Research and Innovation Center
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารประจาสถาบันฯ
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

- หน่ วยวิจัย 27 หน่ วยวิจัย
- โครงกำรเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้ ำน

ศูนย์ วจิ ัยนำนำชำติ
International Research Center
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จากโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานในสถาบันฯ การบริหารงานสู่เป้าหมาย สถาบันฯ มีวิธีการที่ทาให้ประสบ
ความส าเร็ จ คือ ในระดับ นโยบายมีการปรั บ ปรุงโครงสร้างสถาบันฯ โดยกาหนดให้ มี “ศูนย์วิจัย ” ภายใต้ศูนย์วิจัย
นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อดาเนินงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การตอบโจทย์/
แก้ปัญหาของประเทศอย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการสร้างนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุน
ทั้งในและต่างประเทศ ดังนื้
1) ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Driving Center) มุ่งเน้นการผลิ ตผลงานทางวิชาการ และเป็น
ศูนย์ที่ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกงานวิจัยของประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันฯ
2) ศูน ย์ความเป็น เลิ ศ (Center of Excellence) มุ่งเน้นการผลิตผลงานเชิงวิช าการคุณภาพสู ง ผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
3) ศูน ย์วิจั ยและนวัตกรรมเครือข่าย (Network Research and Innovation Center) มุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือการวิจัยและ/หรือการสร้างนวัตกรรมในเครือข่ายกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
4) ศู น ย์ วิ จั ย นานาชาติ (International Research Center) มุ่ง เน้ นความเป็ น เลิ ศ งานวิ จั ยที่ ต อบสนอง
นโยบายของประเทศ และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับสถาบันฯ
นอกจากนี้ได้ใช้วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม คือ มีการจัดทาข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ ถึงแม้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและนโยบายของแหล่งทุน เพื่อให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์
ภายใต้กรอบคุณธรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ใช้นโยบายเชิงรุกด้านการวิจัย มีการกาหนดแผนดาเนินการใน
ลั ก ษณะการท ากิ จ กรรม Forum บู ร ณาการงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับชาติและนานาชาติ ผ่านกา รสื่อสาร การ
ประสานงานรูปแบบต่างๆ มีการจัดเวทีผู้อานวยการพบนักวิจัยเพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมกันพั ฒนาข้อเสนอโครงการ
ให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจั ยในการยื่นเสนอต่อแหล่ งทุนได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการมีการบูรณาการในการทางาน เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือการ
ทางานเป็นทีม โดยมอบหมายให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นฐานดาเนินการ
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างการบริหารจัดการสายสนับสนุนในสานักงานสถาบันฯ ประกอบไปด้วยงาน
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานบริหารทั่ วไป โดยแต่ละงานมี
หน่วยสนับสนุนภายใต้งาน ซึง่ มีภาระงานพอสังเขป ดังนี้
 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
หน้ าที่และขอบเขตงานที่รั บผิ ดชอบ รองรับการบริหารจัดการและบริการโครงการวิจัยต่างๆ ของ
ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย
และนวั ต กรรมเครื อ ข่ า ย ศู น ย์ วิ จั ย นานาชาติ คณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ เ กิ ด จากโครงการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ
(คณาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วและนักศึกษา โครงการ Post-doc จากหน่วยวิจัยเครือข่าย) ที่ผ่านการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่การเปิดรับข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน ทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัยและ
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ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์แหล่งทุน การประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนการทาวิจัยเพื่อให้
เกิดข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของสถาบันฯ และนโยบายการวิจัยระดับประเทศ ประสานงาน
ระหว่างนักวิจัย แหล่งทุน ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน เพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการ
ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต ให้ความช่วยเหลือบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนการจัดทาสัญญา โดย
จัดทาเอกสารการมอบอานาจและเอกสารประกอบการจัดทาสัญญา ให้หัวหน้าโครงการดาเนินการโครงการลงนามและ
บริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ครบถ้วนและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นงานที่รองรับการดาเนินงาน/กิจกรรม ทั้งใน
และต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือในลักษณะ (MoU) กับหน่วยงานภายในและภายนอก ประสานงาน/แนะนา ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการของหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการผ่านการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะทาหน้าที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดทาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมต่างๆ ตามองค์ความรู้ของนักวิจัยแต่ละท่าน ตลอดจนควบคุมดูแลการติดตาม
ปัญหา อุปสรรค ความพึ งพอใจในการนาเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดทาฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย โดยเริ่ม
ตั้งแต่ต้นนาคือ จานวนข้อเสนอโครงการ โครงการที่กาลังทาสัญญา โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย โครงการของ
นักวิจัยที่ได้รั บการสนั บสนุนทุนวิจั ยที่ไม่ผ่านสถาบันฯ และรายงานผลโครงการวิจัยที่กาลั งดาเนินการ I กับ C (I)
หมายถึง โครงการที่กาลังดาเนินการในปีงบประมาณ (C) หมายถึง โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้วในปีงบประมาณ ใน
ฐานข้อมูล CMU-MIS ของมหาวิทยาลั ย กลางน าคือ การบริหารจัดการโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่เงินที่เข้ามาแต่ล ะ
โครงการในแต่ละงวด การรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดส่งค่าบริหารโครงการ โดยทาหน้าที่แบ่ง
สัดส่วนเงินค่าบริหารโครงการ ตามประกาศของสถาบันฯ การเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังสานักหอสมุดและแหล่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (เฉพาะโครงการที่สามารถเปิดเผยได้) จนเสร็จสิ้นโครงการ และปลายนาคือ การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดฝึกอบรม การนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในนิทรรศการทางวิชาการตามแหล่ง
ต่างๆ ตลอดจนการจดทรัพย์สินทางปั ญญา บทความลงในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ จัดทากราฟ
เปรียบเทียบแต่ละเดือนของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา สรุปแต่ละเดือนเพื่อรายงานให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ
นอกจากนี้ ยังมีห น่ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
สถาบันฯ ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัย งานกราฟฟิก/การออกแบบ การติดตั้ง Firewall เพื่อความ
ปลอดภัย การเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อเสนอโครงการในแบบ Online และการเขียนโปรแกรมในการตอบแบบสอบถาม
ต่างๆ ภายในสถาบันฯ ตลอดจนการดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันฯ
หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
-ด้านบริหารจัดการโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนของแหล่งทุนภายนอก เชิญชวนนักวิจัย/คณาจารย์จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขีย นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรั บ ทุน จัดประชุมเพื่อพัฒ นาข้อเสนอโครงการร่ว มกันในลั กษณบูรณาการ
ประสานงานกับนักวิจัย/คณาจารย์ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย บริการค้นหาข้อมูลให้นักวิจัย/คณาจารย์ตามคา
ร้องขอ ให้คาปรึกษาในการเขียนข้อเสนอโครงการ/และขั้นตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการ รับข้อเสนอโครงการ ลง
ระบบ CMU-MIS เพื่อขอรหัสข้อเสนอโครงการ ลงระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะงานบริหารงานวิจัย ดาเนินการเกี่ยวกับ
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เอกสารในการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อให้อธิการบดี/ผู้อานวยการสถาบันฯ ลงนาม ประสานงานกับศูนย์บริหารงานวิจัย/
แหล่ ง ทุ น /ผู้ ป ระกอบการ/ชุ ม ชน ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เอกสารในการท าหนั ง สื อ มอบอ านาจให้ หั ว หน้ า โครงการ
ดาเนินการเกี่ยวับเอกสารการทาสัญญาและเมื่อสัญญาลงนามแล้ว แจ้งหัวหน้าโครงการ/หน่วยบริหารงานวิจัย/งาน
การเงิน เพื่อดาเนินการต่อไป ลงระบบ CMU-MIS เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะโครงการ ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอนา
โครงการไปบริหารจัดการเอง ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
แหล่งทุน ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินการวิจัยไปยังแหล่งทุน(กรณีดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จ ตามสัญญา) ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารนาส่ งและจัดสรรค่าบริหารโครงการตามสั ดส่ว นที่ส ถาบัน ฯ กาหนด
ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารเรื่องเงินโอนแต่ละงวดของโครงการวิจัย ประสานงานหัวหน้าโครงการ เงินโอนแต่ละงวด การ
นาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักหอสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีเปิดเผยผลงานวิจัย) ลงระบบ CMU-MIS
และลงฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย
-ด้านบริหารจัดการโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย/คณาจารย์ เขียนข้อเสนอโครงการ ประสานงานกับนักวิจัย/คณาจารย์
ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ร่ ว มกัน กับ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก ประสานงาน/จัดทาสั ญญาเพื่อให้ หั ว หน้าชุดโครงการลงนามในสั ญญา
ประสานงานกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ และภายในงานบริหารงานวิจัยฯ ประสานงาน/ติดตามความคื บหน้าของ
ชุดโครงการกับสานักงานบริหารงานวิจัย และลงระบบ CMU-MIS และลงฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย
-ด้านการบริหารจัดการจากแหล่งทุนอื่นๆ (แหล่งทุนภายนอก) มิใช่กลุ่มแหล่งทุน วช.
หัวหน้าโครงการนาส่งหนังสือพร้อมข้อเสนอโครงการเพื่อให้อธิการบดี/ผู้อานวยการสถาบันฯ ลงนามใน
ข้อเสนอโครงการพร้อมออกหนังสือนาส่ง ลงระบบ CMU-MIS เพื่อขอรหัสข้อเสนอโครงการและข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย
จัดทาเอกสารหนังสือมอบอานาจไปยังสานักงานบริหารงานวิจัย เพื่อให้อธิการบดีลงนามในการมอบอานาจให้หัวหน้า
โครงการมีอานาจในการลงนาม/บริหารจัดการภายในโครงการ จัดส่งหนังสือมอบอานาจให้หัวหน้าโครงการเพื่อลงนาม
ในสัญญา และ/หรือบริหารจัดการโครงการ ลงระบบ CMU-MIS เพื่อเปลี่ยนรหัสโครงการ แจ้งหัวหน้าโครงการในการ
เลือกแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการ โดยมี 2 กรณี (กรณีที่ 1 โครงการบริหารผ่านสถาบันในลักษณะ One
Stop Service กรณีที่ 2 นาโครงการบริหารจัดการเอง) การติดตามการนาส่งค่าบริหารโครงการ การลงระบบ
CMU-MIS เพื่อปิดโครงการ และลงฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย
-ด้านวิเทศสัมพันธ์
จั ด ทาเอกสารในการท า MoU ประสานงานกับ กองวิ เทศสั มพั นธ์ / ส านัก งานบริห ารงานวิ จัย เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียด ทาหนังสือมอบอานาจกรณีผู้อานวยการสถาบันฯ ลงนามใน MoU เผยแพร่ใน
ระบบ CMU-MIS ด้านวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่ MoU ร่วมกัน จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
(บางกรณี)
-งานองค์การสัมพันธ์
เผยแพร่การจัดสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งแจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้อง เสนอ
ชื่อบุ คคลหรื อหน่ ว ยงานดีเด่น ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขอรับรางวัล ฯ การรับรองคณะเยี่ยมชม/ดูงาน
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เผยแพร่ข้อมูล/เอกสารของหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ และเป็นฐานดาเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติจัดฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการ
-ด้านการจัดตั้งและยุติหน่วยวิจัย
ตรวจสอบหน่ ว ยวิ จั ย ที่ ห มดอายุ จั ด ท าหนั ง สื อ ไปยั ง หน่ ว ยวิ จั ย เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ อายุ ห น่ ว ยวิ จั ย
ประสาน/ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร/การลงทะเบียนหน่วยวิจัยที่ต่ออายุ และการจัดทาทะเบียนหน่วยวิจัยเครือข่าย
เพื่อใช้ประโยชน์ในภาพรวมของสถาบันฯ
หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรม
งานขอตั้งงบประมาณโครงการบริการวิชาการ การลงระบบ CMU-MIS การยื่นข้อเสนอโครงการ งาน
ติดตามรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์
การรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและธุรกิจสัมพันธ์ การรวบรวมรายงานโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อนาบทคัดย่อจัดทา e-Abstract
รวบรวมฐานข้อมูลในระบบที่สามารถสืบค้นได้ งานจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การประสานงานการยื่นจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา การนาผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยประสานงานระหว่างคณาจารย์/นักวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การต่อยอดผลงานวิจัย
โดยทาหน้าที่ประสานระหว่างคณาจารย์/นักวิจัยกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไป
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัยแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นและประสานระหว่างคณาจารย์/นักวิจัย
เพื่อนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ยกระดับคุณภาพชีวิต การอานวยความสะดวกการบริหารของศูนย์ ภายใต้ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การรวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรวบรวมและ
สรุปผลงานด้านวิชาการประจาปี ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์, ข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล (Citation)
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานระบบเครือข่าย ดูแลระบบเครือข่าย และระบบแม่ข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสถาบันฯ ให้สามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่อง งานพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯ งานพัฒนาเว็บไซต์สถาบันฯ งานปรับปรุงพัฒนา
ข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันฯ ให้เป็นปัจจุบัน งานออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน User Friendly งาน
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์เช่น สมาร์ทโฟน แท็บ แล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น งานดูแลระบบ
ข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ งานออกแบบสื่อดิจิทอล ตลอดจนงานบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดใน
สถาบันฯ
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 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
งานการเงินการคลังและพัสดุ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยการเงินและบัญชี และหน่วยพัสดุ
และยานพาหนะ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี งานด้านพัสดุและยานพาหนะ การดาเนินการและการควบคุมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณเงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณ (เงินงบประมาณโครงการวิจัย) การ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การจัดทาใบตั้งหนี้เพื่อเบิกจ่ายเงิน (AP) ในระบบบัญชี 3 มิติ การรับ
เงินและการบันทึกบัญชีการรับเงิน (AR) ในระบบบัญชี 3 มิติ การออกใบเสร็จรับเงินโดยคอมพิวเตอร์ การเก็บรักษา
เงินและการนาส่งเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การบันทึกบัญชีประจาวันเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน
การปิดบัญชีประจาเดือนเพื่อจัดทารายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
การรายงานงบรายได้–รายจ่าย และการจัดทารายงานประจาปี ได้แก่ การรายงานเงินกองทุนพัฒนาสถาบันฯ การ
รายงานเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดหา จัดซื้อ-จัดจ้าง
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การแทงจาหน่ายพัสดุที่ชารุด การทาสัญญา การต่ออายุสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ซื้อและจ้าง งานก่อสร้าง ดูแลการใช้ยานพาหนะของสถาบันฯ
หน่วยการเงินและบัญชี
รับผิดชอบการรับจ่ายเงิน/เช็ค จัดทาหนังสือการขออนุมัติเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายตามแผนงานที่ได้รับ
จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณเงิน รายได้และเงินนอกงบประมาณ(โครงการวิจัย) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ งานตัดยอดงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และโครงการวิจัยที่บริหารผ่านสถาบันฯ งานยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย เงิน
หมุนเวียนของสถาบันฯ และโครงการวิจัย งานออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินโดยใช้คอมพิวเตอร์ งาน
เบิกใบเสร็จรับเงินจากงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ งานคุมทะเบียนเงินสดย่อยภายในสถาบันฯ การเบิก
เงินสดย่อยของบุคลากรสถาบันฯ เพื่อทดรองจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท การเบิกเงินชดเชยเงินสดย่อย
การตรวจสอบรายละเอียดและหนี้ค้างชาระเพื่อการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินหมุนเวียนสถาบันฯ ในครั้งต่อไปเพื่อเสนอ
ผู้อานวยการอนุมัติ ตรวจสอบและจัดทาหนั งสื อทวงหนี้ ส าหรับหนี้ ที่ค้างชาระนาน งานจัดทาทะเบียนคุมยอดเงิน
งบประมาณแผ่ น ดิน ตามแผนงาน งาน ในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามใบตั้งหนี้เบิกจ่ายเพื่อ ประกอบการบริห าร
งบประมาณในปีนั้นๆ เช่น ทะเบียนคุมงบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น การรายงานเงินคงเหลือประจาวันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เงินคงเหลือประจาวัน งานรายงานการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจา ให้แก่กองคลังทุกสิ้นเดือน
รวมทั้งการเบิกเงินค่าจ้างพนักงานส่วนงานและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่ วนของนายจ้างจากโครงการวิจัยสาหรับ
ลูกจ้างโครงการที่มีคาสั่งจ้าง งานจัดทาการขออนุมัติเบิกเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร งานจัดทาทะเบียนคุมการเซ็น
รับเช็ค/เงินสด งานนาส่งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า (บางส่วน) ของสถาบันฯ ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ เงิน
เหลือจ่ายและดอกเบี้ยโครงการวิจัย การเบิกเงินสะสมสมทบพนักงาน และการเบิกเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย และการนาส่งเงิน-การขออนุมัติถอนเงินรับฝากมหาวิทยาลัย เช่น เงินรับฝากหลักประกันสัญญา
ของบริษัท ห้าง ร้าน บุคคล การนาส่งเงินรายได้ของมหาวิท ยาลัยร้อยละ 10 และเงินรายได้ของสถาบันฯ ร้อยละ 90
จากยอดเงิน รายรั บของสถาบั น ฯ งานตรวจสอบและการจัดสรรเงินค่าบริห ารโครงการ (Overhead Charge) ของ
โครงการเงินนอกงบประมาณ และการนาส่งเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะและหน่วยวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การนาส่งเงินสวัสดิการบ้านพักให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนาส่งเงิน ภาษี
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ให้แก่กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป การหักเงินกองทุนประกันสังคมและการนาส่งเงิน ประกันสังคม
ให้แก่กองทุนประกันสังคม ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การจัดเก็บเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าน้าประปา และค่ าจัดเก็บ
ขยะของร้านขายขนมและเครื่องดื่มร้าน Tick–Tid และการจัดเก็บเงินค่าบริการวิชาการ (ค่าวิเคราะห์ต่าง ๆ) ของหน่วย
วิจัย และศูนย์วิจัยนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดสรรเงิน ค่าบริการวิชาการ (ค่าวิเคราะห์ต่าง ๆ และนาส่ง
เงินร้อยละ 10 ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยฯ ที่เกี่ยวข้อง การหักเงินของ
บุคลากรสถาบันฯ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนาส่งเงิน ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ การ
หักเงินของบุคลากรสถาบันฯ ให้ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การออกใบรับใบสาคัญเพื่อเบิกชดใช้เงินยืม
ทดรองจ่ายหรือการเบิกจ่ายเงินชาระหนี้ให้แก่บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล และการขออนุมัติในหลักการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การกันเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการของข้าราชการและลู กจ้างประจา และการเดิน ทางไปปฏิ บัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดฝึกอบรม การรับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
การรับเงินหลักประกันสัญญา การทาเอกสารเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ตลอดจนการประสานงานในการฝาก-ถอนเงิน/เช็คของสถาบันฯ และโครงการวิจัย งานตรวจสอบและยืนยัน
ยอดเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้กับกองคลัง และธนาคารเพื่อนาส่งให้สานักงานการตรวจสอบ
ภายใน งานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจาปี และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจาปี งานสรุปแผนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ จัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจากกองคลัง การทาหนังสือแจ้งการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย กรณีส ถาบันฯ ได้ยืมเงินทดรองจ่ายจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาทดรองจ่ายก่อนในระหว่างรอเงินงวด หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณ การบันทึก
บัญชีในสมุดบัญชี และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติ การเงินรับ (AR) การบันทึกบัญชีการเงินจ่าย (AP) การ
บัน ทึกบัญชีค่าบริ หารโครงการ (Overhead Charge) การจัดทางบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
รายรับ-รายจ่าย การรายงานผลการใช้จ่ายเงิ นทุกๆ 3 เดือน ของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และ
โครงการวิจัย การรายงานงบทดลองส่งหน่วยงานตรวจสอบภายในทุก ๆ เดือน การรายงานผลการใช้จ่ายเงินในรูปแบบ
ของรายงานรายรับ -รายจ่าย และรายงานการใช้เงินตามแผนการใช้จ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายแบบออนไลน์ โดยมี
โปรแกรมระบบการตรวจสอบและติดตามสถานภาพงบประมาณของโครงการวิจัยแบบออนไลน์ (Project Budget
Tracking) การรายงานชี้แจงเงินยืมมหาวิทยาลัย ทุกๆ 6 เดือน การรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายให้มหาวิทยาลัย
การรายงานรับ-จ่ายเงินบัญชีเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา บัญชีเงินกองทุนพัฒนาสถาบันฯ และดอกเบี้ยเงินกองทุน
พัฒนาสถาบันฯ ทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ การจัดทาหนังสื อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรวมถึงการจัดทาหนังสือตาม
ทวงหนี้ ที่ค้างชาระนาน การจั ดเตรี ยมเอกสารและจัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่จากส านักงานการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าตรวจสถาบันฯ ประจาปี การจัดเก็บเอกสารการเงินให้เป็นหมวดหมู่และจัดเก็บในสถานที่
ปลอดภัย รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
หน่วยพัสดุและยานพาหนะ
-การจัดซื้อ-จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานอาคารสถานที่
รั บ ผิ ด ชอบงานและกระบวนการทั้ ง หมดของการจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า งครุ ภั ณ ฑ์ จ ากบริ ษั ท ห้ า งร้ า น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินนอกงบประมาณโครงการวิจัย
ต่างๆ การปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (PO/PR) ในระบบบัญชี 3 มิติ การจัดทาในระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
งานตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ การจัดทาสัญญาซื้อขาย
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สัญญาจ้าง งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา งานตรวจสอบและส่งคืนหลักประกันสัญญา การจัดทาใบสั่งซื้อ-ใบสั่งจ้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การขอใช้พื้นที่/การต่อสัญญาเช่าสถานที่ การจ้างเหมาบริการ การจัดทาแผน-ผล
การจัดซื้อ-จัดจ้าง การตรวจสอบครุภัณฑ์และการรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี การจาหน่ายครุภัณฑ์
ชารุด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-การจัดซือ-จัดหาวัสดุ และยานพาหนะ
รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุ การจ้างเหมาทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและการ
พัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณของ
โครงการวิจัย ได้แก่ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาคาสั่งเกี่ยวกับพัสดุ การรับและ
เบิกจ่ายพัสดุ การจัดทาบัญชีรับจ่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจาปี เป็นต้น งานที่ปฏิบัติผ่านระบบบัญชี 3 มิติ
ได้แก่ งานจัดหาวัสดุ เพื่อจัดทาใบขอซื้อขอจ้างพัสดุ จัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดทาใบรับสินค้า และงานทะเบียนและ
คลังพัสดุ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของสถาบันฯ และโครงการวิจัยในหมวดค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา สาหรับ
โครงการวิจัยที่ไม่รับมอบอานาจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้อานวยการสถาบันฯ งานยานพาหนะ ได้แก่ ดูแลการ
ช าระภาษีป ระจ าปี ของรถยนต์และรถจั กรยานยนต์ส่ ว นกลาง งานประกันภัยยานพาหนะ การประสานงานและ
ควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางของสถาบันฯ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านโปรแกรมจองยานพาหนะออนไลน์ของ
สถาบั น ฯ การขอใช้ ร ถยนต์ จ ากหน่ ว ยงานภายนอก การเบิ ก และส่ ง คื น บั ต รเติ ม น้ ามั น ( PTT fleet card) การ
ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ การขออนุญาตทาบัตรผ่านเข้า -ออก กองบิน 41 การขอ
อนุญาตทาบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ดูแลและประสานการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ นอกจากนี้ยัง
ควบคุมดูแลการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในสานักงานสถาบันฯ ได้แก่ กระดาษชาระม้วนเล็ก -ใหญ่
น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก สก๊อตไบร์ท ฟองน้า ผ้าซับน้า ผ้าเช็ดมือ ตลอดจนการดูแลการเบิกจ่า ยน้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับเครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
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 งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบงานโดยรวมเกี่ยวกับการบริหารเอกสารของงานธุรการ งานกิจกรรม งานพิธีการ งานประชุม
ต่าง ๆ หรืองานอื่นๆ ที่ไม่สามารถส่งให้งานใดปฏิบัติได้ โดยแยกเป็นหัวข้อย่อยได้ ดังนี้
-ด้านทั่วไป รับผิดชอบงานทางด้านการตรวจสอบ ตรวจทาน การเสนอเรื่องของงานธุรการ งานเสนอบันทึกสั่งการ
ของหนังสือราชการประสานงานบริหารและธุรการทั้งหมด งานกลั่นกรองแฟ้มเสนองานเบื้องต้นของสายงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ งานสารบรรณ-ธุ ร การ, บริ ห ารบุ ค คล, ประชาสั ม พั น ธ์ , นโยบายและแผน, ประกั น คุ ณ ภาพ งานติ ด ต่ อ และ
ประสานงานที่เกี่ยวกับงานที่มีความรับผิดชอบสูง ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
นักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย งานประสานและงานบันทึกการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบ
งานที่มิได้ระบุไว้ในงานใดงานหนึ่งของสถาบันฯ (กรณีที่โครงการวิจัย หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน)
และปฏิบัติงานอื่นๆ ซึ่งมิได้อยู่ในขอบเขตหรือมิได้มีการมอบหมายให้งานใดงานหนึ่งในสถาบันฯ
-ด้านสวัสดิการ/บริการ รับผิดชอบและอานวยความสะดวก ประสานงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการใน
สถาบันฯ เช่น ดูแลเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ งานบ้านงานครัว ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นสวัสดิการในสานักงาน ด้านสาธารณูปโภค อันได้แก่ การติดตั้งระบบ LAN, Internet, การขอเลขหมายการติดตั้ง
โทรศัพท์ โทรสาร และจัดทาทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้แต่ละงานสามารถสื่อและ
ตรวจเช็คได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น ตลอดจนการประสานและดาเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยฯ สาหรับ
บุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
-ด้านอาคารและสถานที่ รับผิดชอบด้านสนาม บริเวณสถานที่ บริเวณรอบอาคารประสานงาน ตรวจสอบและดูแลใน
เรื่องทั่วไป เช่น ในกรณีเกิดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สิน ตรวจสอบดูแลเครื่องใช้สานักงานและอาคารสถานที่ให้อยู่
สภาพที่เหมาะสม ดูแลและอานวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับบุคลากร หากพบว่ามีการชารุดหรือเกิดปัญหา จะ
ประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายช่าง และฝ่ายพัสดุ (งานอาคารและสถานที่) เป็นต้น ตลอดจนดูแลการรับ-คืน
กุญแจภายในอาคารทั้งหมด
-ด้านกิจกรรม/ด้านประชุม รับผิดชอบและจัดทากิจกรรม งานพิธีการต่างๆ ตลอดจนการจัดประชุม เตรียมหนังสือเชิญ
ประชุ ม เอกสารประชุ ม ประสานงานผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ต่ า งๆ เช่ น งานประชุ ม
คณะกรรมการประจ าสถาบั น ฯ/งานประชุ ม บุ ค ลากร เป็ น ต้ น งานกิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน และงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ประสานงานด้านการขอความร่วมมือในเรื่องทั่วไป เช่น
ขอความร่วมมือการประหยัดไฟฟ้า น้าประปา ดูแลรักษาความปลอดภัยในสานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-ด้านการจัดการความรู้ รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน จัดประชุม
จัดทาแผนการจัดการความรู้ ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสถาบัน สรุปรวบรวมและเผยแพร่
กิจกรรม
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-ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบศึกษาข้อมูล และขั้นตอน ร่วมการจัดทาแผน งานวิเคราะห์และ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง งานประชุม ประสานงาน ติดตาม และรายงานผล
การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ติดตามผลการดาเนินงานสรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน งานด้านการสนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยงของสถาบัน งานฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง
หน่วยสารบรรณ-ธุรการ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการรับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทุกประเภท
งานแจ้งเวียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เช่น กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย ตรวจสอบ แนะนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การรับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปและเสนอความเห็น รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง งานเก็บเอกสาร งานค้นเอกสารตลอดจนงานทาลายเอกสารราชการ งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
ทั้งภายในและภายนอก เป็นศูนย์กลางการเก็บเอกสารราชการเช่น คาสั่ง ระเบียบข้อบังคับ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้ในการอ้างอิงของการปฏิบัติงานโดยแยกตามหมวดหมู่ให้ข่าวสาร ข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเรื่องทั่วไป
กิจการของสถาบันฯ ประสานงานการจัดประชุมต่างๆ จัดเตรียมเอกสารและความเรียบร้อยของห้องประชุม ตลอดจน
ติดต่อประสานงานด้านการอานวยความสะดวกการจัดซองเอกสารประจาสถาบันฯ ในการลงทะเบียนจัดส่งและรับ
เอกสารทางไปรษณีย์ การส่งธนาณัติรวมถึงการรับ -ส่งพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ของงานในสานักงาน
เลขานุการ โครงการวิจัย กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยด้วย
รวมทั้งงานด้านงานโสตทัศนูปกรณ์และเอกสาร รับผิดชอบอุปกรณ์ที่เป็นประเภทสื่อหรืองานที่อานวยความสะดวกเพื่อ
รองรับงานทุกงาน ได้แก่ งานถ่ายเอกสารการประชุม/สัมมนา แบบฟอร์ม บทความ เอกสารวิชาการ ด้านการผลิต
เอกสาร งานเข้าปกเย็บเล่ม งานเรโซกราฟ งานควบคุมระบบเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม งานควบคุมดูแล
อุปกรณ์สานักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องฉายภาพ โทรทัศน์ วีดิโอ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จอ LCD เป็นต้น
ซึ่งงานนี้จะดูแลรวมไปถึงการบารุงรักษาอุปกรณ์ และสามารถทาการตรวจสอบซ่อมแซมในเบื้องต้นได้ โดยงานทางด้าน
นี้ จาเป็นต้องแยกเป็นงานโสตทัศนูปกรณ์ เนื่องจากว่าจะต้องมีการดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการบารุงรักษาใน
เบื้องต้นอีกด้วย
หน่วยบริหารบุคคล
รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลของส่ ว นงาน ของข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจ า,
ลูกจ้างประจา, พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวของส่วนงาน, ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง จัดทาและรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร
บุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ เช่น การขอกาหนดตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การดาเนินการสอบบรรจุ แต่งตั้ง สัญญาจ้างโอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้น ปรับวุฒิ เปลี่ยน
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ตาแหน่ง งานเสนอขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ การเดินทาง
ไปราชการและไปปฏิบัติงานทั้งภายในและต่างประเทศ การรักษาสิทธิประโยชน์ กองทุนของพนักงานมหาวิทยาลัย การ
ลาทุกประเภท ทุนการศึกษา มช. รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การจัดให้มีการสัมมนา/
ฝึกอบรม งานทะเบียนประวัติ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานฐานข้อมูลบุคลากร CMU-MIS , CMUHR งานวัดความผู กพันองค์กร (Happy University), งานมหาวิทยาลั ยคุณธรรม งานวินัย ดาเนิ นการออกคาสั่ งที่
เกี่ยวข้องกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การลาออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ
ดูแลงานอาคารสถานที่ในส่วนของการจัดเวรรักษาการณ์ งานด้านบริการสวัสดิการบนฐานข้อมูล CMU-MIS งานจ้าง
ผู้เชี่ย วชาญชาวต่างประเทศ จ้ างพนั กงานส่ วนงาน/โครงการวิจัยฯ ติดต่อประสานงานกับสานักงานประกันสั งคม/
สานักงานจัดหางาน รวมทั้งอานวยความสะดวกให้กับแขกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ให้คาปรึกษาแนะนาปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านบุคคล
หน่วยประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น ด้านการรับสมัครงาน แจ้งข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา
งานกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยทั่วไป งานแจ้งเวียนเรื่องทั่วไปทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น อีกทั้งยังรับผิดชอบงานทางด้านบริการต่างๆ การเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันฯ ประสานงานและรวบรวมผลการเยี่ยมชมและกลุ่มวิจัย /ศูนย์วิจัย งานจัดทาแผ่นพับผลงานวิจัยของ
กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย เพื่อทาการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน องค์กรต่างๆ จัดทาวารสาร ให้คาแนะนาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการประชุม งานรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการจัดประชุม /อบรม/สัมมนาของ
สถาบันฯ งานรวบรวมข้อมูลผู้บริหารและรายนามผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานหลักอีกงานหนึ่งคือ งานห้องสมุดของสถาบันฯ ซึ่งจะทาการรวบรวมเอกสาร
ผลงานวิจั ย ทางด้านต่างๆ วารสารและตาราโดยแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ การบริการค้นคว้าข้อมูล ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานหลักและงานทางด้านอื่นๆ ของสถาบันฯ ให้มากที่สุด โดยประสานการดาเนินการกับสานักหอสมุด
เพื่อให้ มีรู ป แบบที่มีทิศทางเดี ย วกัน และได้มีการลงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องลงใน Internet เช่น ข้อมูล ทางด้านบุคลากร
ผลงานวิจัย โครงการวิจัย หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย เป็นต้น
หน่วยนโยบายและแผน
รับ ผิดชอบและปฏิบัติหน้ าที่ งานวิเคราะห์ การขอตั้งงบประมาณ การติดตามผลการใช้เงินงบประมาณ ตั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมดของสถาบันฯ งานวิเคราะห์จัดทาคาขออัตรากาลังข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวรวมไปถึงลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ งานอุทธรณ์อัตรากาลัง งานวิเคราะห์การจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปี วิ เคราะห์การจัดทาแผนปฏิบัติงานของสถาบันฯ ทั้งแผน
ระยะสั้นและระยะยาว การปรับแผนการดาเนินการตามแผนและการประเมินผล งานรวบรวมและจัดทาแผนและผลการ
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ปฏิบัติงานเงินประจางวด จัดทารายงานสถานภาพปัจจุบันของสถาบันฯ จัดทาแผนภูมิการแบ่งส่วนงาน จัดทารายงาน
ประจาปี และงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน เพื่อเผยแพร่ประกอบการบริหารภายในสถาบันฯ
ตลอดจนงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-Menscr โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ
หน่วยประกันคุณภาพ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเสนอ
รูปแบบ และวิธีดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพของวิทยาลัยรับผิดชอบ
การจัดทา SAR ของสถาบั นฯ และเตรี ยมเอกสาร การจัดทาคู่มือประกันคุณภาพ การจัดเตรียมการตรวจประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอก ปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ จัดทาและลงข้อมูลการประกันคุณภาพลงระบบ Online งานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย
ประกันคุณภาพ งานเลขานุการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ประมวลผลและเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา
จากที่ ไ ด้ แ สดงภาพตาม Job Description ของแต่ ล ะหน่ ว ยภายใต้ ง านแต่ ล ะงานตามโครงสร้ า งการแบ่ ง
หน่วยงานสถาบันฯ ซึ่งได้ทาการกรอกแบบสอบถามความเชี่ยวชาญ/ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถให้การสนับสนุน
การบริหารจัดการงานวิจัย ตลอดจนสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม จากบุคลากรสายปฏิบัติการ (สายสนับสนุน) เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้าน One Stop and Service Mind ดังต่อไปนี้
งาน/หน่วย
ชื่อ-สกุล
ความถนัด/เชี่ยวชาญ
สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
เลขานุการสถาบัน

นางปรานอม ก้านเหลือง

การบริหารจัดการองค์กร

ง า น บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย
บริ การวิชาการและวิเ ทศ
สัมพันธ์
-หน่วยบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
-หน่วยบริการวิชาการและ
นวัตกรรม

นางสุ มั ท นา ปั ง ประเสริ ฐ (หัวหน้างาน)

-หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

การศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่
สามารถนามาพัฒนาการ
บริหารได้
ทุกด้าน

นางนิภาพร ภมรฉ่า

ด้านการบริหารโครงการวิจัย

นางมัณฑนา จุ่มปี

การจั ด เตรี ย มเอกสารเบิ ก ระเบียบการเงิน การคลัง และ
จ่ายเงินโครงการ
พัสดุ

งานการเงิน การคลังและ นางสาวพรรณี ศรีเรือน
(รักษาการแทนหัวหน้างาน)
พัสดุ
นางสาวสุชาดา กุลธง
-หน่วยการเงินและบัญชี
นางปสุตา สุวรรณคีรี

ด้ า น ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
พัฒนาออกแบบระบบต่างๆ
ด้านการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย
ด้านการเงินและบัญชี
ด้านการเงินและบัญชี

ด้ า นการเงิ น พั ส ดุ และด้ า น
บุคลากร

สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างตาม
ความเหมาะสม
ด้านพัสดุ และด้านบุคคล
ด้ า นการจั ด อบรม การเขี ย น
รายงานการประชุม ด้านพัสดุ
และด้านบุคคล
ด้านพัสดุ และด้านบุคคล
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งาน/หน่วย

ชื่อ-สกุล
นางสาวชไมพร ปัญญารังษี

-หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ

ความถนัด/เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินและบัญชี

สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
ด้านการประสานงาน

นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรี ด้านพัสดุ
สุไท (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
นางอรุณี ลิ่วเกียรติ
ด้านการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้านการเงิน

นายอุทัย จิณะมูล

-

งานบริหารทั่วไป

นางสาวจารณี แก้วทอง
(รักษาการแทนหัวหน้างาน)

-หน่วยสารบรรณ-ธุรการ

นายสุริยันต์ อ้ายเสาร์
นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น
นายศักดิ์ศรี หม่องรอบ

-หน่วยบริหารบุคคล

นางสาวจารุณี แก้วทอง

-หน่วยประชาสัมพันธ์

นางวรารินทร์ คิดการงาน

-หน่วยนโยบายและแผน

นางศิริพันธ์ นาคศรี

-หน่วยประกันคุณภาพ

นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต์

ขั บ รถยนต์ ซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา
เบื้องต้น
ด้านการประสานงาน ด้าน
บุคคล ด้านพิธีการ และด้าน
การจัดกิจกรรม
ด้านธุรการ
ด้านการบริการ Service Mind

ด้านการเงินและพัสดุ

ด้านการเบิกจ่ายเงิน พัสดุ

ด้านการประสานงาน
เรี ย นรู้ ร ะบบการให้ บ ริ ก าร
แบบ One Stop Service ด้าน
งานวิจัย
ด้ า นถ่ า ยเอกสารและเข้ า ปก เย็บเล่ม
ด้านการประสานงาน ด้าน
ด้านการเบิกจ่ายเงิน พัสดุ
บุคคล ด้านพิธีการ ด้านการจัด
กิจกรรม
ด้านการประชาสัมพันธ์
การเบิกจ่ายเงินโครงการ ด้าน
การเงิน พัสดุ
ด้านการจัดทาคาขอ
ด้ า นการเบิ ก จ่ า ย และด้ า น
งบประมาณ
การเงิน พัสดุ
ด้านการประกันคุณภาพ
ด้านการเบิกจ่ายเงินและด้าน
พัสดุโครงการ

ทั้งนี้ เพื่ อที่ จ ะสามารถเลื อกบุ คลากรตามสมรรถนะ ที่ส ามารถให้ การสนับ สนุ นการบริห ารจัด การงานวิจั ยให้ กั บ
โครงการวิจัยให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Put the Right Man on the Right Job) โดยโครงการ
นี้ จั ด ท าเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการด าเนิ น งานภายใต้ โ ครงการ One Stop and Service Mind (OS & SM) ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

(นางปรานอม ก้านเหลือง)
ผู้เขียนโครงการ
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล)
ผู้ตรวจทานโครงการ

ผู้อนุมัติ/เห็นชอบโครงการ

(ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...........กุมภาพันธ์ 2563

