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โครงการขับเคลื่อนการสนับสนุนงานวิจัยแบบ One Stop and Service Mind 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 
หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมของสถาบันฯ และใช้เป็นกรอบในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเน้นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์เชิงรุก : 
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  เป้าหมายการด าเนินงานคือ เป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้าน
อาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผู้สูงอายุ  ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562  เมื่อ
วันที่  22  มิถุนายน  2562  มีมติให้สถาบันฯ ปรับชื่อโครงสร้างจากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น ศูนย์วิจัย 
นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี  และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ
และส่วนงานอ่ืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  ฉบับลงวันที่  22  มิถุนายน  2562  โดยปรับชื่อตั้งแต่วันที่  22  มิถุนายน  
2562 เป็นต้นไป  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของสถาบันฯ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  โดยเน้นการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการวิจัยบูรณาการภายใต้ฐานการน า แนวคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากการวิจัยในการตอบโจทย์ของภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยก าหนด
เป้าประสงค์หลักคือ เพ่ือสร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่น าไปใช้ประโยชน์จริงและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
วิสัยทัศน์ :  องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า   
               (Excellent Center in Integrated Research for Valuable Innovation) 
พันธกิจ :   
1) วิจัยและประสานความร่วมมือการวิจัยแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม    
3) น าผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ค่านิยม :  STRI :  คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์วิจัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ 

วัฒนธรรมองค์กร : 
S = Social Engagement   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
T = Team Working and Participation  การท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
R = Research of Integration   การวิจัยเชิงบูรณาการ 
I = Innovative Creativity   การสร้างนวัตกรรม 

 จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าว  จะท าอย่างไรให้สถาบันฯ มีความยั่งยืนทั้งด้านงานวิจัยและ
ด้านการเงิน ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการที่จะท าอย่างไรให้ลูกค้ามีความประทับใจ และใช้บริการแบบซื้อซ้ า  ดังนั้น  เพ่ือให้การสนับสนุนที่จะท าให้ไปสู่
วิสัยทัศน์ดังกล่าว  ผู้อ านวยการฯ จึงได้มีแนวนโยบายการบริการแบบ One Stop Service  โดยได้ทดลองการน าร่องการ



2 
 

บริการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กร
คุณธรรม  และในโครงการนี้ขอใช้ชื่อว่า One Stop and Service Mind (OS & SM) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองตอบนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ ในการรองรับการให้บริการงานบริหารวิจัยแบบ OS & SM  
2. เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. เพ่ือเป็นสถาบันคุณธรรมที่สามารถตอบสนองแผนขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้นโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  องค์กรขนาดเล็กท่ีมีระบบบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรม 
 
ผลลัพธ์ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันฯ  มีความมั่นคง สร้างจุดแข็งในการบริหารงาน บุคลากรมีศักยภาพในการ
ให้บริการ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ตลอดจน
เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถน าองค์
ความรู้ของตนเองตามความถนัด/ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการโครงการวิจัยให้กับนักวิจัย/คณาจารย์ที่น าโครงการ
บริหารผ่านสถาบันฯ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
 
วิธีการด าเนินการ 

1. ส ารวจข้อมูลความถนัด/เชี่ยวชาญ/ทักษะ จากบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคน เพ่ือแสดงสมรรถนะการ
ท างานและสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนะน ากฎ/ระเบียบปฏิบัติ และการบริการตามความ
ต้องการของนักวิจัย/คณาจารย์ 

2. หน่วยบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป  เป็นฐานด าเนินการในด้านการจัดการองค์ความรู้ ให้กับนักวิจัย/
คณาจารย์ ที่มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยจัดในรูปแบบวิทยากร  ส าหรับระยะเวลาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขึ้นอยู่ประเด็นความสนใจของการแลกเปลี่ยนนั้นๆ ตามความถนัด/เชี่ยวชาญของ
บุคลากร  อาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งสถาบันฯ มีความยินดีและสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเสริมทักษะให้กับบุคลากรให้มีสมรรถนะไปด้วยอีกทางหนึ่ง     
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ระยะเวลาด าเนินการ   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.จัดท าโครงการและออกแบบสอบถาม
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

            

2.รวบรวมข้อมูลสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน 

            

3.จัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อท าการแนะน า/
ฝึกอบรม เรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนกลุ่ม
นักวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 

            

4.จัดสรรบุคลากรที่มีสมรรถนะ สามารถ
รองรับการบริหารจัดการงานวิจัย 

            

5.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
จากนักวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ 

            

 
ลักษณะการด าเนินการ/กรอบงาน OS & SM 
    การบริการในลักษณะ 100% 
-การประสานงานกับแหล่งทุน  เกี่ยวกับรายละเอียดการส่งรายงานความก้าวหน้า  เงินรายงวด 
-การจัดท าหนังสือน าส่งรายงานความก้าวหน้าและเบิกเงินรายงวด  และรายงานฉบับสมบูรณ์ 
-ควบคุม ติดตามและด าเนินการน าส่งเงินค่าบริหารโครงการให้กับสถาบันฯ รายงวด 
-การจัดท าเอกสารเชิญประชุมต่างๆ 
-หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ  หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ  
 จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย  
 และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562 
-การจัดท าเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย 
-จัดท าโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดผลการศึกษาให้กับโครงการ และรวบรวมใบส าคัญการจัดโครงการ/กิจกรรมเบิกจ่าย  
 ตามระเบียบปฏิบัติทั้งหมด (หากมี) 
-ประสานงานทั่วไปให้กับหัวหน้าโครงการ 

การบริการในลักษณะ 80% 
-ควบคุม ติดตามและด าเนินการน าส่งเงินค่าบริหารโครงการให้กับสถาบันฯ รายงวด 
-การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ  หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ  
 จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย  
 และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562 
-การจัดท าเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย 
-ประสานงานทั่วไปให้กับหัวหน้าโครงการ 
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 การบริการในลักษณะ 60% 
-การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ  หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ  
 จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย  
 และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562 
-การจัดท าเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย 
-การประสานงานทั่วไปให้กับหัวหน้าโครงการ 
 การบริการในลักษณะ 40% 
-การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกรายการ  หากเป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ  
 จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย  
 และพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562 
-การจัดท าเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และคุมเงินยืมทดรองจ่าย 
 การบริการในลักษณะ 20% 
-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ 
-ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่โครงการในการจัดเอกสารต่างๆ ของโครงการวิจัย  หรือ 
-ประสานการยืมเงินทดรองจ่าย/การชดใช้เงินยืมโครงการวิจัย 
 
กรอบแนวคิด 

1. การจัดการความรู้ (KM) 
การเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge 
องค์กรสามารถสร้างแกนกลางในการจัดเก็บองค์ความรู้  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้างเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้ทั้งหมดขององค์กร ในขณะที่เราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์
ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็นองค์ความรู้ที่มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge)  นั้น  ระหว่าง
นั้นก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย (Generate New Tacit Knowledge)  จากรูป
อธิบายความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ  Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge 
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2. แนวทางการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้นโยบายและความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทั้งหมด  6 ด้าน  ได้แก่    

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) 
2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) 
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) 
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) 

 ด้านความโปร่งใส (Transparency) 
ผู้รับบริการและสาธารณชน สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวก มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 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) 
วัฒนธรรมการท างานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์
สุจริตในตนเอง และมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
หน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication) 
หน่วยงานมีการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
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ส ำนักงำนสถำบัน 

อธิกำรบดี 

- หน่วยบริหำรงำนวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 

- หน่วยบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรม 
- หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ศูนย์วจัิย นวตักรรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนกำรเงิน กำรคลงัและพสัดุ 

งำนบริหำรงำนวจัิย บริกำรวิชำกำรและวเิทศสัมพนัธ์ 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวจัิย 

- หน่วยกำรเงินและบัญชี 

- หน่วยพสัดุและยำนพำหนะ 

- หน่วยสำรบรรณ-ธุรกำร 

- หน่วยบริหำรบุคคล 
- หน่วยประชำสัมพนัธ์ 

- หน่วยนโยบำยและแผน 

- หน่วยประกนัคุณภำพ 

 

ศูนย์ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 
Strategic Driving Center 

ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
Center of Excellence 

ศูนย์วจัิยและนวตักรรมเครือข่ำย  
Network Research and Innovation Center 

ศูนย์วจัิยนำนำชำติ 
International Research Center 

- ด้ำนพลงังำน 

- ด้ำนขนส่งและจรำจร 
- ด้ำนสัตว์เศรษฐกจิ 
- ด้ำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ 
- ด้ำนพลงัน ้ำ 
- ด้ำนอุตสำหกรรม 
- ด้ำนเกษตรอจัฉริยะ 

- ด้ำนวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยี 
- ด้ำนข้ำว 
- ด้ำนเหมีย้ง 
- ด้ำนสัตว์เศรษฐกจิและสังคมบนรำกฐำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
- ด้ำนอำหำรและสุขภำพ 

- หน่วยวิจัย 27 หน่วยวิจัย 

- โครงกำรเทคโนโลยีส่ิงทอพ้ืนบ้ำน 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำสถำบันฯ ทีป่รึกษำผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำสถำบันฯ 

มติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2562 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบนัฯ 
คร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวนัท่ี  19  พฤศจิกายน  2562 
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จากโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานในสถาบันฯ    การบริหารงานสู่เป้าหมาย สถาบันฯ มีวิธีการที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จคือ ในระดับนโยบายมีการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันฯ โดยก าหนดให้มี “ศูนย์วิจัย” ภายใต้ศูนย์วิจัย 
นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือด าเนินงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การตอบโจทย์/
แก้ปัญหาของประเทศอย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการสร้างนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุน
ทั้งในและต่างประเทศ ดังนื้  

1) ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Driving Center) มุ่งเน้นการผลิตผลงานทางวิชาการ และเป็น
ศูนย์ที่ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกงานวิจัยของประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันฯ 

2) ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) มุ่งเน้นการผลิตผลงานเชิงวิชาการคุณภาพสูง ผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 

3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย (Network Research and Innovation Center) มุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือการวิจัยและ/หรือการสร้างนวัตกรรมในเครือข่ายกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

4) ศูนย์วิจัยนานาชาติ (International Research Center) มุ่งเน้นความเป็นเลิศงานวิจัยที่ตอบสนอง
นโยบายของประเทศ และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับสถาบันฯ 
นอกจากนี้ได้ใช้วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม คือ มีการจัดท าข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ  ถึงแม้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและนโยบายของแหล่งทุน เพื่อให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์
ภายใต้กรอบคุณธรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  ใช้นโยบายเชิงรุกด้านการวิจัย มีการก าหนดแผนด าเนินการใน
ลักษณะการท ากิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัย เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับชาติและนานาชาติ ผ่านกา รสื่อสาร การ
ประสานงานรูปแบบต่างๆ มีการจัดเวทีผู้อ านวยการพบนักวิจัยเพ่ือระดมความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
ให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยในการยื่นเสนอต่อแหล่งทุนได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการมีการบูรณาการในการท างาน เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีม  โดยมอบหมายให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นฐานด าเนินการ 
 
  ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างการบริหารจัดการสายสนับสนุนในส านักงานสถาบันฯ  ประกอบไปด้วยงาน
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  งานการเงิน การคลังและพัสดุ  และงานบริหารทั่วไป  โดยแต่ละงานมี
หน่วยสนับสนุนภายใต้งาน  ซ่ึงมีภาระงานพอสังเขป ดังนี้ 
 
 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

หน้าที่และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ รองรับการบริหารจัดการและบริการโครงการวิจัยต่างๆ ของ
ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย
และนวัตกรรมเครือข่าย ศูนย์วิจัยนานาชาติ  คณาจารย์และนักวิจัยที่เกิดจากโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ 
(คณาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วและนักศึกษา โครงการ Post-doc จากหน่วยวิจัยเครือข่าย) ที่ผ่านการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่การเปิดรับข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุน ทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัยและ
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ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธ์แหล่งทุน การประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อให้
เกิดข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของสถาบันฯ และนโยบายการวิจัยระดับประเทศ ประสานงาน
ระหว่างนักวิจัย แหล่งทุน ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน เพ่ือให้เกิดข้อเสนอโครงการ
ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต ให้ความช่วยเหลือบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย  ตลอดจนการจัดท าสัญญา โดย
จัดท าเอกสารการมอบอ านาจและเอกสารประกอบการจัดท าสัญญา ให้หัวหน้าโครงการด าเนินการโครงการลงนามและ
บริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ครบถ้วนและเหมาะสม  อีกทั้งยังเป็นงานที่รองรับการด าเนินงาน/กิจกรรม ทั้งใน
และต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือในลักษณะ (MoU) กับหน่วยงานภายในและภายนอก ประสานงาน/แนะน า ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการของหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการผ่านการบริหารจัดการของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะท าหน้าที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดท าหลักสูตรการจัดฝึกอบรมต่างๆ ตามองค์ความรู้ของนักวิจัยแต่ละท่าน  ตลอดจนควบคุมดูแลการติดตาม
ปัญหา อุปสรรค ความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดท าฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย  โดยเริ่ม
ตั้งแต่ต้นน  าคือ จ านวนข้อเสนอโครงการ โครงการที่ก าลังท าสัญญา โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย โครงการของ
นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยที่ไม่ผ่านสถาบันฯ  และรายงานผลโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ I กับ C  (I)  
หมายถึง โครงการที่ก าลังด าเนินการในปีงบประมาณ  (C) หมายถึง โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วในปีงบประมาณ ใน
ฐานข้อมูล CMU-MIS ของมหาวิทยาลัย   กลางน  าคือ การบริหารจัดการโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่เงินที่เข้ามาแต่ละ
โครงการในแต่ละงวด การรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดส่งค่าบริหารโครงการ โดยท าหน้าที่แบ่ง
สัดส่วนเงินค่าบริหารโครงการ ตามประกาศของสถาบันฯ การเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังส านักหอสมุดและแหล่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (เฉพาะโครงการที่สามารถเปิดเผยได้) จนเสร็จสิ้นโครงการ  และปลายน  าคือ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดฝึกอบรม การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในนิทรรศการทางวิชาการตามแหล่ง
ต่างๆ  ตลอดจนการจดทรัพย์สินทางปัญญา บทความลงในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ จัดท ากราฟ
เปรียบเทียบแต่ละเดือนของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา สรุปแต่ละเดือนเพื่อรายงานให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันฯ ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัย งานกราฟฟิก/การออกแบบ การติดตั้ง Firewall เพ่ือความ
ปลอดภัย  การเขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อเสนอโครงการในแบบ Online และการเขียนโปรแกรมในการตอบแบบสอบถาม
ต่างๆ ภายในสถาบันฯ  ตลอดจนการดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

 
หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   

-ด้านบริหารจัดการโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนของแหล่งทุนภายนอก  เชิญชวนนักวิจัย/คณาจารย์จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน  จัดประชุมเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันในลักษณบูรณาการ  
ประสานงานกับนักวิจัย/คณาจารย์ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  บริการค้นหาข้อมูลให้นักวิจัย/คณาจารย์ตามค า
ร้องขอ  ให้ค าปรึกษาในการเขียนข้อเสนอโครงการ/และขั้นตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการ  รับข้อเสนอโครงการ  ลง
ระบบ CMU-MIS เพ่ือขอรหัสข้อเสนอโครงการ  ลงระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะงานบริหารงานวิจัย  ด าเนินการเกี่ยวกับ
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เอกสารในการส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือให้อธิการบดี/ผู้อ านวยการสถาบันฯ ลงนาม  ประสานงานกับศูนย์บริหารงานวิจัย/
แหล่งทุน/ผู้ประกอบการ/ชุมชน  ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารในการท าหนังสือมอบอ านาจให้หัวหน้าโครงการ  
ด าเนินการเกี่ยวับเอกสารการท าสัญญาและเมื่อสัญญาลงนามแล้ว  แจ้งหัวหน้าโครงการ/หน่วยบริหารงานวิจัย/งาน
การเงิน เพ่ือด าเนินการต่อไป  ลงระบบ CMU-MIS เพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะโครงการ  ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอน า
โครงการไปบริหารจัดการเอง  ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
แหล่งทุน  ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยไปยังแหล่งทุน(กรณีด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามสัญญา)   ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารน าส่งและจัดสรรค่าบริหารโครงการตามสัดส่ว นที่สถาบันฯ ก าหนด  
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเรื่องเงินโอนแต่ละงวดของโครงการวิจัย  ประสานงานหัวหน้าโครงการ เงินโอนแต่ละงวด การ
น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักหอสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีเปิดเผยผลงานวิจัย)  ลงระบบ CMU-MIS 
และลงฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย 
-ด้านบริหารจัดการโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย/คณาจารย์ เขียนข้อเสนอโครงการ  ประสานงานกับนักวิจัย/คณาจารย์
ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ  จัดประชุมเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ประสานงาน/จัดท าสัญญาเพ่ือให้หัวหน้าชุดโครงการลงนามในสัญญา  
ประสานงานกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ และภายในงานบริหารงานวิจัยฯ  ประสานงาน/ติดตามความคืบหน้าของ
ชุดโครงการกับส านักงานบริหารงานวิจัย และลงระบบ CMU-MIS และลงฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย 
-ด้านการบริหารจัดการจากแหล่งทุนอื่นๆ (แหล่งทุนภายนอก) มิใช่กลุ่มแหลง่ทุน วช. 
  หัวหน้าโครงการน าส่งหนังสือพร้อมข้อเสนอโครงการเพื่อให้อธิการบดี/ผู้อ านวยการสถาบันฯ ลงนามใน
ข้อเสนอโครงการพร้อมออกหนังสือน าส่ง  ลงระบบ CMU-MIS เพ่ือขอรหัสข้อเสนอโครงการและข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย  
จัดท าเอกสารหนังสือมอบอ านาจไปยังส านักงานบริหารงานวิจัย เพ่ือให้อธิการบดีลงนามในการมอบอ านาจให้หัวหน้า
โครงการมีอ านาจในการลงนาม/บริหารจัดการภายในโครงการ  จัดส่งหนังสือมอบอ านาจให้หัวหน้าโครงการเพ่ือลงนาม
ในสัญญา และ/หรือบริหารจัดการโครงการ  ลงระบบ CMU-MIS เพ่ือเปลี่ยนรหัสโครงการ  แจ้งหัวหน้าโครงการในการ
เลือกแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการ โดยมี 2 กรณี  (กรณีท่ี 1  โครงการบริหารผ่านสถาบันในลักษณะ One 
Stop Service   กรณีที่ 2  น าโครงการบริหารจัดการเอง)   การติดตามการน าส่งค่าบริหารโครงการ  การลงระบบ 
CMU-MIS เพ่ือปิดโครงการ  และลงฐานข้อมูลอัจฉริยะงานวิจัย 
-ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
  จัดท าเอกสารในการท า MoU ประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์/ส านักงานบริหารงานวิจัย เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียด  ท าหนังสือมอบอ านาจกรณีผู้อ านวยการสถาบันฯ ลงนามใน MoU  เผยแพร่ใน
ระบบ CMU-MIS ด้านวิเทศสัมพันธ์  ประสานงานกับหน่วยงานที่ MoU ร่วมกัน  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
(บางกรณี)   
-งานองค์การสัมพันธ์ 
  เผยแพร่การจัดสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งแจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้อง  เสนอ
ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือขอรับรางวัลฯ  การรับรองคณะเยี่ยมชม/ดูงาน  
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เผยแพร่ข้อมูล/เอกสารของหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ  และเป็นฐานด าเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติจัดฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการ 
-ด้านการจัดตั้งและยุติหน่วยวิจัย 
  ตรวจสอบหน่วยวิจัยที่หมดอายุ  จัดท าหนังสือไปยังหน่วยวิจัยเพ่ือพิจารณาต่ออายุหน่วยวิจัย  
ประสาน/ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร/การลงทะเบียนหน่วยวิจัยที่ต่ออายุ  และการจัดท าทะเบียนหน่วยวิจัยเครือข่าย 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในภาพรวมของสถาบันฯ 
 

หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรม 
งานขอตั้งงบประมาณโครงการบริการวิชาการ  การลงระบบ CMU-MIS การยื่นข้อเสนอโครงการ  งาน

ติดตามรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์  การรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ  การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและธุรกิจสัมพันธ์  การรวบรวมรายงานโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือน าบทคัดย่อจัดท า e-Abstract 
รวบรวมฐานข้อมูลในระบบที่สามารถสืบค้นได้  งานจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน  การประสานงานการยื่นจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา   การน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยประสานงานระหว่างคณาจารย์/นักวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์  การต่อยอดผลงานวิจัย 
โดยท าหน้าที่ประสานระหว่างคณาจารย์/นักวิจัยกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือน าผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไป
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัยแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นและประสานระหว่างคณาจารย์/นักวิจัย 
เพ่ือน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต   การอ านวยความสะดวกการบริหารของศูนย์ ภายใต้ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การรวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี   ตลอดจนการรวบรวมและ
สรุปผลงานด้านวิชาการประจ าปี ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์,  ข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล (Citation)  
 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานระบบเครือข่าย ดูแลระบบเครือข่าย และระบบแม่ข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสถาบันฯ ให้สามารถท างานได้

อย่างต่อเนื่อง  งานพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯ  งานพัฒนาเว็บไซต์สถาบันฯ  งานปรับปรุงพัฒนา
ข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันฯ ให้เป็นปัจจุบัน  งานออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน User Friendly งาน
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์เช่น สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น   งานดูแลระบบ
ข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ  งานออกแบบสื่อดิจิทอล  ตลอดจนงานบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดใน
สถาบันฯ 
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 งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
งานการเงินการคลังและพัสดุ  ประกอบด้วย  2  หน่วยงาน  ได้แก่  หน่วยการเงินและบัญชี  และหน่วยพัสดุ

และยานพาหนะ  จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี  งานด้านพัสดุและยานพาหนะ  การด าเนินการและการควบคุมงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินงบประมาณเงินรายได้  และเงินนอกงบประมาณ  (เงินงบประมาณโครงการวิจัย)  การ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  การจัดท าใบตั้งหนี้เพื่อเบิกจ่ายเงิน (AP) ในระบบบัญชี  3  มิติ  การรับ
เงินและการบันทึกบัญชีการรับเงิน  (AR) ในระบบบัญชี  3  มิติ  การออกใบเสร็จรับเงินโดยคอมพิวเตอร์  การเก็บรักษา
เงินและการน าส่งเงิน  การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  การบันทึกบัญชีประจ าวันเพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน  
การปิดบัญชีประจ าเดือนเพ่ือจัดท ารายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่  การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)  
การรายงานงบรายได้–รายจ่าย  และการจัดท ารายงานประจ าปี  ได้แก่  การรายงานเงินกองทุนพัฒนาสถาบันฯ  การ
รายงานเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  เป็นต้น  ส่วนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ได้แก ่ การจัดซื้อ-จัดหา  จัดซื้อ-จัดจ้าง  
การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  การท าสัญญา  การต่ออายุสัญญา  การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ซื้อและจ้าง  งานก่อสร้าง ดูแลการใช้ยานพาหนะของสถาบันฯ 
 หน่วยการเงินและบัญชี 
 รับผิดชอบการรับจ่ายเงิน/เช็ค  จัดท าหนังสือการขออนุมัติเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายตามแผนงานที่ได้รับ
จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินงบประมาณเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณ(โครงการวิจัย)  ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  งานตัดยอดงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และโครงการวิจัยที่บริหารผ่านสถาบันฯ งานยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย  เงิน
หมุนเวียนของสถาบันฯ  และโครงการวิจัย  งานออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินโดยใช้คอมพิวเตอร์  งาน
เบิกใบเสร็จรับเงินจากงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  งานคุมทะเบียนเงินสดย่อยภายในสถาบันฯ  การเบิก
เงินสดย่อยของบุคลากรสถาบันฯ เพ่ือทดรองจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000  บาท การเบิกเงินชดเชยเงินสดย่อย  
การตรวจสอบรายละเอียดและหนี้ค้างช าระเพ่ือการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินหมุนเวียนสถาบันฯ ในครั้งต่อไปเพ่ือเสนอ
ผู้อ านวยการอนุมัติ ตรวจสอบและจัดท าหนังสือทวงหนี้ ส าหรับหนี้ที่ค้างช าระนาน งานจัดท าทะเบียนคุมยอดเงิน
งบประมาณแผ่นดินตามแผนงาน  งาน  ในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามใบตั้งหนี้เบิกจ่ายเพ่ือประกอบการบริหาร
งบประมาณในปีนั้นๆ  เช่น  ทะเบียนคุมงบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร)  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณเงินรายได้  เป็นต้น  การรายงานเงินคงเหลือประจ าวันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เงินคงเหลือประจ าวัน  งานรายงานการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ให้แก่กองคลังทุกสิ้นเดือน 
รวมทั้งการเบิกเงินค่าจ้างพนักงานส่วนงานและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้างจากโครงการวิจัยส าหรับ
ลูกจ้างโครงการที่มีค าสั่งจ้าง  งานจัดท าการขออนุมัติเบิกเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร  งานจัดท าทะเบียนคุมการเซ็น
รับเช็ค/เงินสด  งานน าส่งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  ค่าไฟฟ้า (บางส่วน) ของสถาบันฯ  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  เงิน
เหลือจ่ายและดอกเบี้ยโครงการวิจัย  การเบิกเงินสะสมสมทบพนักงาน  และการเบิกเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  และการน าส่งเงิน-การขออนุมัติถอนเงินรับฝากมหาวิทยาลัย เช่น  เงินรับฝากหลักประกันสัญญา
ของบริษัท ห้าง ร้าน บุคคล การน าส่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยร้อยละ  10 และเงินรายได้ของสถาบันฯ ร้อยละ 90 
จากยอดเงินรายรับของสถาบันฯ  งานตรวจสอบและการจัดสรรเงินค่าบริหารโครงการ (Overhead Charge) ของ
โครงการเงินนอกงบประมาณ  และการน าส่งเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะและหน่วยวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  การน าส่งเงินสวัสดิการบ้านพักให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  งานหักภาษี ณ ที่จ่าย  และการน าส่งเงินภาษี
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ให้แก่กรมสรรพากร  ภายในวันที่  7  ของเดือนถัดไป การหักเงินกองทุนประกันสังคมและการน าส่งเงิน ประกันสังคม
ให้แก่กองทุนประกันสังคม ก่อนวันที่  15  ของเดือนถัดไป  การจัดเก็บเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ าประปา และค่าจัดเก็บ
ขยะของร้านขายขนมและเครื่องดื่มร้าน Tick–Tid  และการจัดเก็บเงินค่าบริการวิชาการ (ค่าวิเคราะห์ต่าง ๆ) ของหน่วย
วิจัย และศูนย์วิจัยนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี  การจัดสรรเงินค่าบริการวิชาการ (ค่าวิเคราะห์ต่าง ๆ และน าส่ง
เงินร้อยละ 10 ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยฯ ที่เก่ียวข้อง  การหักเงินของ
บุคลากรสถาบันฯ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และน าส่งเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  การ
หักเงินของบุคลากรสถาบันฯ ให้ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  การออกใบรับใบส าคัญเพ่ือเบิกชดใช้เงินยืม
ทดรองจ่ายหรือการเบิกจ่ายเงินช าระหนี้ให้แก่บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล  และการขออนุมัติในหลักการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  การกันเงินงบประมาณเพ่ือขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า และการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดฝึกอบรม   การรับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  
การรับเงินหลักประกันสัญญา  การท าเอกสารเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท  การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ตลอดจนการประสานงานในการฝาก-ถอนเงิน/เช็คของสถาบันฯ และโครงการวิจัย  งานตรวจสอบและยืนยัน
ยอดเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้กับกองคลังและธนาคารเพ่ือน าส่งให้ส านักงานการตรวจสอบ
ภายใน  งานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจ าปี  และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปี งานสรุปแผนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เพ่ือจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจากกองคลัง  การท าหนังสือแจ้งการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยกรณีสถาบันฯ ได้ยืมเงินทดรองจ่ายจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาทดรองจ่ายก่อนในระหว่างรอเงินงวด  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  การบันทึก
บัญชีในสมุดบัญชี และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี  3  มิติ การเงินรับ (AR)  การบันทึกบัญชีการเงินจ่าย (AP)  การ
บันทึกบัญชีค่าบริหารโครงการ (Overhead Charge) การจัดท างบการเงิน  ได้แก่  งบแสดงฐานะการเงิน  และงบ
รายรับ-รายจ่าย  การรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกๆ 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  การจัดท าหนังสือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรวมถึงการจัดท าหนังสือตาม
ทวงหนี้ที่ค้างช าระนาน  การจัดเตรียมเอกสารและจัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่จากส านักงานการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าตรวจสถาบันฯ ประจ าปี  การจัดเก็บเอกสารการเงินให้เป็นหมวดหมู่และจัดเก็บในสถานที่
ปลอดภัย รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นต้น   
 
 หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 
-การจัดซื้อ-จัดหาครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และงานอาคารสถานที่ 
         รับผิดชอบงานและกระบวนการทั้งหมดของการจัดซื้อ -จัดจ้างครุภัณฑ์จากบริษัท  ห้างร้าน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ   ทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้  เงินนอกงบประมาณโครงการวิจัย
ต่างๆ การปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (PO/PR) ในระบบบัญชี  3 มิติ  การจัดท าในระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
งานตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ  การจัดท าสัญญาซื้อขาย  
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สัญญาจ้าง  งานตรวจสอบหลักประกันสัญญา  งานตรวจสอบและส่งคืนหลักประกันสัญญา  การจัดท าใบสั่งซื้อ-ใบสั่งจ้าง  
งานจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง   การขอใช้พ้ืนที่/การต่อสัญญาเช่าสถานที่  การจ้างเหมาบริการ  การจัดท าแผน-ผล  
การจัดซื้อ-จัดจ้าง  การตรวจสอบครุภัณฑ์และการรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี  การจ าหน่ายครุภัณฑ์
ช ารุด  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
-การจัดซื อ-จัดหาวัสดุ และยานพาหนะ 

รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุ  การจ้างเหมาทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและการ
พัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562  จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  และเงินนอกงบประมาณของ
โครงการวิจัย ได้แก่ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  การจัดท าค าสั่งเกี่ยวกับพัสดุ  การรับและ
เบิกจ่ายพัสดุ  การจัดท าบัญชีรับจ่ายพัสดุ  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี เป็นต้น  งานที่ปฏิบัติผ่านระบบบัญชี  3  มิติ  
ได้แก่  งานจัดหาวัสดุ  เพ่ือจัดท าใบขอซื้อขอจ้างพัสดุ  จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  จัดท าใบรับสินค้า  และงานทะเบียนและ
คลังพัสดุ  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของสถาบันฯ และโครงการวิจัยในหมวดค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา  ส าหรับ
โครงการวิจัยที่ไม่รับมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้อ านวยการสถาบันฯ  งานยานพาหนะ  ได้แก่  ดูแลการ
ช าระภาษีประจ าปีของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  งานประกันภัยยานพาหนะ  การประสานงานและ
ควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางของสถาบันฯ  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านโปรแกรมจองยานพาหนะออนไลน์ของ
สถาบันฯ  การขอใช้รถยนต์จากหน่วยงานภายนอก  การเบิกและส่งคืนบัตรเติมน้ ามัน (PTT fleet card)  การ
ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ  การขออนุญาตท าบัตรผ่านเข้า -ออก กองบิน  41   การขอ
อนุญาตท าบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดูแลและประสานการซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ  นอกจากนี้ยัง
ควบคุมดูแลการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในส านักงานสถาบันฯ ได้แก่ กระดาษช าระม้วนเล็ก -ใหญ่ 
น้ ายาล้างจาน  ผงซักฟอก สก๊อตไบร์ท ฟองน้ า  ผ้าซับน้ า  ผ้าเช็ดมือ  ตลอดจนการดูแลการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องตัดหญ้า  เป็นต้น 
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 งานบริหารทั่วไป 

       รับผิดชอบงานโดยรวมเก่ียวกับการบริหารเอกสารของงานธุรการ งานกิจกรรม งานพิธีการ   งานประชุม

ต่าง ๆ  หรืองานอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถส่งให้งานใดปฏิบัติได้  โดยแยกเป็นหัวข้อย่อยได้  ดังนี้ 

-ด้านทั่วไป  รับผิดชอบงานทางด้านการตรวจสอบ  ตรวจทาน  การเสนอเรื่องของงานธุรการ  งานเสนอบันทึกสั่งการ  

ของหนังสือราชการประสานงานบริหารและธุรการทั้งหมด  งานกลั่นกรองแฟ้มเสนองานเบื้องต้นของสายงานที่เกี่ยวข้อง

กับงานสารบรรณ-ธุรการ , บริหารบุคคล, ประชาสัมพันธ์, นโยบายและแผน, ประกันคุณภาพ  งานติดต่อและ

ประสานงานที่เกี่ยวกับงานที่มีความรับผิดชอบสูง    ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจน

นักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย งานประสานและงานบันทึกการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และรับผิดชอบ

งานที่มิได้ระบุไว้ในงานใดงานหนึ่งของสถาบันฯ (กรณีท่ีโครงการวิจัย หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน)  

และปฏิบัติงานอื่นๆ ซึ่งมิได้อยู่ในขอบเขตหรือมิได้มีการมอบหมายให้งานใดงานหนึ่งในสถาบันฯ 

-ด้านสวัสดิการ/บริการ รับผิดชอบและอ านวยความสะดวก  ประสานงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการใน

สถาบันฯ  เช่น ดูแลเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ งานบ้านงานครัว ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

ที่เป็นสวัสดิการในส านักงาน ด้านสาธารณูปโภค อันได้แก่ การติดตั้งระบบ LAN, Internet, การขอเลขหมายการติดตั้ง

โทรศัพท์  โทรสาร  และจัดท าทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้แต่ละงานสามารถสื่อและ

ตรวจเช็คได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น ตลอดจนการประสานและด าเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยฯ  ส าหรับ

บุคลากรในสังกัด  ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
-ด้านอาคารและสถานที่ รับผิดชอบด้านสนาม บริเวณสถานที่ บริเวณรอบอาคารประสานงาน ตรวจสอบและดูแลใน
เรื่องท่ัวไป  เช่น ในกรณีเกิดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สิน  ตรวจสอบดูแลเครื่องใช้ส านักงานและอาคารสถานที่ให้อยู่
สภาพที่เหมาะสม  ดูแลและอ านวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับบุคลากร หากพบว่ามีการช ารุดหรือเกิดปัญหา จะ
ประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายช่าง และฝ่ายพัสดุ (งานอาคารและสถานที่) เป็นต้น  ตลอดจนดูแลการรับ-คืน
กุญแจภายในอาคารทั้งหมด   
-ด้านกิจกรรม/ด้านประชุม รับผิดชอบและจัดท ากิจกรรม งานพิธีการต่างๆ ตลอดจนการจัดประชุม เตรียมหนังสือเชิญ
ประชุม เอกสารประชุม  ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมต่างๆ เช่น  งานประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ/งานประชุมบุคลากร เป็นต้น   งานกิจกรรมของหน่วยงาน และงานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ประสานงานด้านการขอความร่วมมือในเรื่องทั่วไป เช่น  
ขอความร่วมมือการประหยัดไฟฟ้า  น้ าประปา  ดูแลรักษาความปลอดภัยในส านักงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
-ด้านการจัดการความรู้  รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน จัดประชุม 
จัดท าแผนการจัดการความรู้  ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสถาบัน  สรุปรวบรวมและเผยแพร่
กิจกรรม 
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-ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  รับผิดชอบศึกษาข้อมูล และขั้นตอน ร่วมการจัดท าแผน งานวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  งานประชุม ประสานงาน ติดตาม และรายงานผล 
การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  ติดตามผลการด าเนินงานสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  งานด้านการสนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยงของสถาบัน งานฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง 
 
 หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 

      รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการรับ-ส่งเอกสาร   ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทุกประเภท 

งานแจ้งเวียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก  เช่น  กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย ตรวจสอบ แนะน าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การรับ-ส่ง  ลงทะเบียนแยกประเภทหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปและเสนอความเห็น  รวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง  งานเก็บเอกสาร  งานค้นเอกสารตลอดจนงานท าลายเอกสารราชการ งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ

ทั้งภายในและภายนอก  เป็นศูนย์กลางการเก็บเอกสารราชการเช่น  ค าสั่ง  ระเบียบข้อบังคับ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ใช้ในการอ้างอิงของการปฏิบัติงานโดยแยกตามหมวดหมู่ให้ข่าวสาร ข้อมูล  เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเรื่องทั่วไป  

กิจการของสถาบันฯ  ประสานงานการจัดประชุมต่างๆ จัดเตรียมเอกสารและความเรียบร้อยของห้องประชุม ตลอดจน

ติดต่อประสานงานด้านการอ านวยความสะดวกการจัดซองเอกสารประจ าสถาบันฯ ในการลงทะเบียนจัดส่งและรับ

เอกสารทางไปรษณีย์  การส่งธนาณัติรวมถึงการรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ  ของงานในส านักงาน

เลขานุการ  โครงการวิจัย  กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยด้วย    

รวมทั้งงานด้านงานโสตทัศนูปกรณ์และเอกสาร  รับผิดชอบอุปกรณ์ท่ีเป็นประเภทสื่อหรืองานที่อ านวยความสะดวกเพ่ือ

รองรับงานทุกงาน    ได้แก่ งานถ่ายเอกสารการประชุม/สัมมนา แบบฟอร์ม บทความ เอกสารวิชาการ  ด้านการผลิต

เอกสาร  งานเข้าปกเย็บเล่ม  งานเรโซกราฟ  งานควบคุมระบบเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม งานควบคุมดูแล

อุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องฉายภาพ  โทรทัศน์  วีดิโอ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จอ LCD เป็นต้น   

ซึ่งงานนี้จะดูแลรวมไปถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  และสามารถท าการตรวจสอบซ่อมแซมในเบื้องต้นได้  โดยงานทางด้าน

นี้  จ าเป็นต้องแยกเป็นงานโสตทัศนูปกรณ์  เนื่องจากว่าจะต้องมีการดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการบ ารุงรักษาใน

เบื้องต้นอีกด้วย 

 
หน่วยบริหารบุคคล   

รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลของส่วนงาน  ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ า, 

ลูกจ้างประจ า, พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวของส่วนงาน, ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  จัดท าและรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร

บุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ เช่น การขอก าหนดต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การด าเนินการสอบบรรจุ แต่งตั้ง สัญญาจ้างโอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้น ปรับวุฒิ เปลี่ยน
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ต าแหน่ง งานเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ การเดินทาง

ไปราชการและไปปฏิบัติงานทั้งภายในและต่างประเทศ การรักษาสิทธิประโยชน์ กองทุนของพนักงานมหาวิทยาลัย การ

ลาทุกประเภท ทุนการศึกษา มช. รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การจัดให้มีการสัมมนา/

ฝึกอบรม งานทะเบียนประวัติ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานฐานข้อมูลบุคลากร CMU-MIS , CMU-

HR งานวัดความผูกพันองค์กร (Happy University), งานมหาวิทยาลัยคุณธรรม งานวินัย  ด าเนินการออกค าสั่งที่

เกี่ยวข้องกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การลาออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ 

ดูแลงานอาคารสถานที่ในส่วนของการจัดเวรรักษาการณ์  งานด้านบริการสวัสดิการบนฐานข้อมูล CMU-MIS งานจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จ้างพนักงานส่วนงาน/โครงการวิจัยฯ ติดต่อประสานงานกับส านักงานประกันสังคม/

ส านักงานจัดหางาน  รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับแขกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านบุคคล 

 

หน่วยประชาสัมพันธ์ 

  รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องทั่วๆ ไป  เช่น  ด้านการรับสมัครงาน  แจ้งข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 

งานกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยทั่วไป งานแจ้งเวียนเรื่องทั่วไปทั้งหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น  อีกท้ังยังรับผิดชอบงานทางด้านบริการต่างๆ  การเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม

ต่างๆ ของสถาบันฯ  ประสานงานและรวบรวมผลการเยี่ยมชมและกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย งานจัดท าแผ่นพับผลงานวิจัยของ

กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย เพ่ือท าการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน องค์กรต่างๆ จัดท าวารสาร ให้ค าแนะน าการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการประชุม  งานรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาของ

สถาบันฯ งานรวบรวมข้อมูลผู้บริหารและรายนามผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานหลักอีกงานหนึ่งคือ  งานห้องสมุดของสถาบันฯ  ซึ่งจะท าการรวบรวมเอกสาร  

ผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ  วารสารและต าราโดยแยกเป็นหมวดหมู่  เพ่ือให้การบริการค้นคว้าข้อมูลผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับงานหลักและงานทางด้านอ่ืนๆ ของสถาบันฯ ให้มากที่สุด โดยประสานการด าเนินการกับส านักหอสมุด  

เพ่ือให้มีรูปแบบที่มีทิศทางเดียวกัน และได้มีการลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงใน Internet  เช่น ข้อมูลทางด้านบุคลากร  

ผลงานวิจัย  โครงการวิจัย  หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย  เป็นต้น 

 หน่วยนโยบายและแผน 

 รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ งานวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณ การติดตามผลการใช้เงินงบประมาณ ตั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมดของสถาบันฯ งานวิเคราะห์จัดท าค าขออัตราก าลังข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวรวมไปถึงลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ งานอุทธรณ์อัตราก าลัง งานวิเคราะห์การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี วิ เคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติงานของสถาบันฯ ทั้งแผน
ระยะสั้นและระยะยาว การปรับแผนการด าเนินการตามแผนและการประเมินผล งานรวบรวมและจัดท าแผนและผลการ
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ปฏิบัติงานเงินประจ างวด จัดท ารายงานสถานภาพปัจจุบันของสถาบันฯ จัดท าแผนภูมิการแบ่งส่วนงาน จัดท ารายงาน
ประจ าปี และงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน เพ่ือเผยแพร่ประกอบการบริหารภายในสถาบันฯ  
ตลอดจนงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-Menscr  โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกท่ีสอดรับกับนโยบายของประเทศ 

 หน่วยประกันคุณภาพ 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเสนอ

รูปแบบ และวิธีด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพของวิทยาลัยรับผิดชอบ
การจัดท า SAR ของสถาบันฯ  และเตรียมเอกสาร  การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ การจัดเตรียมการตรวจประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอก  ปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ  จัดท าและลงข้อมูลการประกันคุณภาพลงระบบ Online  งานอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย
ประกันคุณภาพ  งานเลขานุการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ประมวลผลและเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา 

จากที่ได้แสดงภาพตาม Job Description ของแต่ละหน่วยภายใต้งานแต่ละงานตามโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานสถาบันฯ  ซึ่งได้ท าการกรอกแบบสอบถามความเชี่ยวชาญ/ทักษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถให้การสนับสนุน
การบริหารจัดการงานวิจัย  ตลอดจนสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม จากบุคลากรสายปฏิบัติการ (สายสนับสนุน)  เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้าน One Stop and Service Mind  ดังต่อไปนี้ 

งาน/หน่วย ชื่อ-สกุล ความถนัด/เชี่ยวชาญ สิ่งท่ีต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
เลขานุการสถาบัน นางปรานอม  ก้านเหลือง การบริหารจัดการองค์กร การศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่

สามารถน ามาพฒันาการ
บริหารได ้

ง า น บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย 
บริการวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 
-หน่วยบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 
-หน่วยบริการวิชาการและ
นวัตกรรม 
 
-หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นางสุมัทนา  ปังประเสริฐ 
(หัวหน้างาน) 
 
นางนิภาพร  ภมรฉ่ า 
 
 
นางมัณฑนา  จุ่มปี 
 
 
นายกุลางกูร  พัฒนเมธาดา 
 

- 
 
 
ด้านการบริหารโครงการวิจัย 
 
 
การจัด เตรียมเอกสารเบิก
จ่ายเงินโครงการ 
 
ด้ า น ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม 
พัฒนาออกแบบระบบต่างๆ 

ทุกด้าน 
 
 
ด้านการเงิน พัสดุ และด้าน
บุคลากร 
 
ระเบียบการเงิน การคลัง และ
พัสดุ 
 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างตาม
ความเหมาะสม 

งานการเงิน การคลังและ
พัสด ุ
-หน่วยการเงินและบัญชี 
 
 
 

นางสาวพรรณี  ศรีเรือน  
(รักษาการแทนหัวหน้างาน) 
นางสาวสุชาดา  กุลธง 
 
 
นางปสุตา  สุวรรณคีรี 
 

ด้านการเบิกจา่ยเงิน
โครงการวิจัย 
ด้านการเงินและบัญชี 
 
 
ด้านการเงินและบัญชี 

ด้านพัสดุ  และด้านบุคคล 
 
ด้านการจัดอบรม การเขียน
รายงานการประชุม ด้านพัสดุ 
และด้านบุคคล 
ด้านพัสดุ และด้านบุคคล 



18 
 

งาน/หน่วย ชื่อ-สกุล ความถนัด/เชี่ยวชาญ สิ่งท่ีต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 
 
-หน่วยพัสดุและ
ยานพาหนะ 

นางสาวชไมพร  ปัญญารังษ ี
 
นางสาวสุวภัทร  ทวีกาญจน์ศรี
สุไท (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
นางอรุณี  ลิ่วเกียรติ  
 
นายอุทัย  จิณะมูล 

ด้านการเงินและบัญชี 
 
ด้านพัสดุ 
 
ด้านการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
ขับรถยนต์ ซ่อมบ ารุงรักษา
เบื้องต้น   

ด้านการประสานงาน 
 
ด้านการเงิน 
 
ด้านการเงินและพัสดุ 
 
- 
 

งานบริหารทั่วไป 
 
 
-หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
 
 
 
 
-หน่วยบริหารบุคคล 
 
 
-หน่วยประชาสัมพันธ์ 
 
-หน่วยนโยบายและแผน 
 
-หน่วยประกันคุณภาพ 

นางสาวจารณี  แก้วทอง  
(รักษาการแทนหัวหน้างาน) 
 
นายสุริยันต์  อ้ายเสาร์ 
นายเจตณวัฒน์  ฟูตั๋น 
 
 
นายศักดิ์ศรี  หม่องรอบ 
 
นางสาวจารุณี  แก้วทอง 
 
 
นางวรารินทร์  คิดการงาน 
 
นางศิริพันธ์  นาคศรี 
 
นางสุกัญญา  วัฒกวิกรานต์ 

ด้านการประสานงาน ดา้น
บุคคล ด้านพิธีการ และด้าน
การจัดกิจกรรม 
ด้านธุรการ 
ด้านการบริการ Service Mind 
 
 
ด้านถ่ายเอกสารและเข้าปก
เย็บเล่ม 
ด้านการประสานงาน ดา้น
บุคคล ด้านพิธีการ ดา้นการจัด
กิจกรรม 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
ด้านการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
ด้านการประกันคุณภาพ 
 

ด้านการเบิกจ่ายเงิน พัสดุ 
 
 
ด้านการประสานงาน 
เรียนรู้ ระบบการให้บริการ
แบบ One Stop Service ด้าน
งานวิจัย 
- 
 
ด้านการเบิกจ่ายเงิน พัสดุ 
 
 
การเบิกจ่ายเงินโครงการ ด้าน
การเงิน พัสดุ 
ด้านการเบิกจ่าย และด้าน
การเงิน พัสดุ 
ด้านการเบิกจ่ายเงินและด้าน
พัสดุโครงการ 

ทั้งนี้  เพ่ือที่จะสามารถเลือกบุคลากรตามสมรรถนะ ที่สามารถให้การสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยให้กับ
โครงการวิจัยให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Put the Right Man on the Right Job)   โดยโครงการ
นี้  จัดท าเ พ่ือใช้ เป็นกรอบในการด าเนินงานภายใต้โครงการ One Stop and Service Mind (OS & SM) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563  เป็นต้นไป   

 

 

(นางปรานอม  ก้านเหลือง)                                                       
      ผู้เขียนโครงการ                                                                                 
 



19 
 

 
  
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา  เจติยานุกรกุล) 
                 ผู้ตรวจทานโครงการ 
                                                        
 

                 ผู้อนุมัติ/เห็นชอบโครงการ 
 
 

                                          (ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา) 
                                   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                   ...........กุมภาพันธ ์ 2563 


