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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
3.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.๑ โครงสรา้งของงาน (Organization Chart) สถาบันวิจยัและพัฒนา  

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจำสถาบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น 

รองผู้อำนวยการศูนย์
บูรณาการงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น 

ผศ.ดร.อุดมพงษ์    
เกศศรีพงษ์ศา 

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดการ
โครงการสู่การใช้
ประโยชน์      ผศ.
ดร.จารินี  ม้าแก้ว 

รองผู้อำนวยการฝ่าย
หนุนเสรมิภายใน
และจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

อ. บัญชา  นวนสาย 

รองผู้อำนวยการ
ผ่ายจัดการข้อมลู
และบทความวิจยั 

อ.ณัฐพล  วงษ์รัมย ์

     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

         อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย 

หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

นางธนภร  จรูญรักษ ์

- งานบริหารสำนักงาน 
- งานสารบรรณ 
- งานประชุมและพิธกีาร 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคณุภาพ 

- งานจดัการความรู ้
- งานอ่ืนๆ ที่ไดร้บั

มอบหมาย 

 

- งานวางระบบจัดการทุน
แหล่งทุนภายใน พัฒนา
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
- งานฝึกอบรมหนุนเสริม 
- งานฐานข้อมูล จัดการ
ข้อมูล 
- งานพัฒนาเวบ็ไซต์ สวพ 
- งานวาสารวจิัยและพัฒนา 
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานจัดการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- งานวางระบบจัดการทุนแหล่ง
ทุนภายใน พัฒนาระเบยีบ 
ประกาศ ฯลฯ 
- งานฝึกอบรมหนุนเสริม 
- งานสร้างเครือข่ายภายใน 
- งานทรัพย์สินทางปัญญา 
- งานแผน การเงินและพัสด ุ
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานจดัการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- งานวางระบบจัดการทุนแหล่ง
ทุนภายใน พัฒนาระเบยีบ 
ประกาศ ฯลฯ 
- งานฝึกอบรมหนุนเสริม 
 - งานถอดบทเรียนการนำ
ผลงานไปใช้ประโยชน์ 
- งานบริการวิชาการ สวพ. 
- งานสร้างเครือข่ายภายนอก 
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคณุภาพ 

- งานจดัการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- งานสร้างเครือข่าย
แหล่งทุนภายนอก 
- งานวางระบบพัฒนา
โครงการวิจัย 
- งานวางระบบติดตาม
งานวิจัย 
- งานวางระบบสนับสนุน
ทุนวิจัย 
- งานประสานงานแหล่ง
ทุนภายนอก 
- งานควบคุมภายในและ 
บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานจัดการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3.1.2 โครงสรา้งของบุคลากร (Structure of personnel Chart) สถาบันวจิัยและพัฒนา  

คณะกรรมการประจำสถาบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น 

 

                  อธิการบดี 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

นางธนภร  จรูญรักษ ์
 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายจดัการ
โครงการสู่การใช้ประโยชน์ 

ผศ.ดร.จารินี  มา้แก้ว 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายหนุนเสริมภายใน
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา     

อ. บัญชา  นวนสาย 

รองผู้อำนวยการผ่ายจดัการ
ข้อมูลและบทความวิจัย 
อ.ณัฐพล  วงษ์รัมย ์

1. น.ส.พัชรียา  วิสายอน 
2. นายมานะ  สลุบพล 
3. นายณัฏฐวัต  โชคสุทธิสวัสดิ ์
 

 

1. อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง 
2.อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง 
3. อาจารย์สินทรัพย ์ ยืนยาว 
๔.อาจารย์ภูริสา วัชรเรนทร์วงศ์ 
๕.อาจารย์สันติภาพ  ซารัมย ์
๖.อาจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร ์
๗.อาจารย์พิมพ์ผกา  ยอดนาร ี
๘.อาจารย์ยุพาวด ี อาจหาญ 
๙.อาจารย์พัลลภา  เลิศเจริญวนิช 
 

1. อาจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ 
2. อาจารย์ ดร.เทพพร  โลมารกัษ์ 
3. อาจารย์ ดร.กนกเกล้า แกลว้กล้า 

 

1. อาจารย์ ดร.เลอสันต์  ฤทธิขันธ ์
2. อาจารย์ธญัรัศม์ ยุทธสารเสนีย ์
3. อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด 
4 อาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร 
5.อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด 
6. อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา 

1. อาจารย์ผกามาศ มูลวันดี 
2. อาจารย์เสกสิทธิ ์ ดวงคำ 
3. อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย ์
4. อาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว ์
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4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
4.1 รายชื่อคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 915/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพฒันา 
เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการหรือส่วนงานภายในด้านดำเนินการเป็นไปด้วย ให้คณะกรรมการที่มีอำนาจ
หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก 
ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 โดยให้คณะกรรมการ
ลำดับที่ 6 - 9 มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี  
 1. อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย    ผู้อำนวยการ   เป็นประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี  ม้าแก้ว รองผู้อำนวยการ  เป็นรองประธาน 
 3. อาจารย์บัญชา  นวนสาย  รองผู้อำนวยการ  เป็นกรรมการ 
 4. อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย์  รองผู้อำนวยการ   เป็นกรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา รองผู้อำนวยการ   เป็นกรรมการ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
 7. ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 
 9. อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
 10.นางธนภร  จรูญรักษ์  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
4.2 รายชื่อผู้บริหาร 

1. อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
2. อาจารย์ ณัฐพล  วงษืรัมย์      รองผู้อำนวยการฝา่ยจัดการข้อมูลและบทความวิจัย 
3. อาจารย์บัญชา  นวนสาย       รองผู้อำนวยการฝา่ยหนุนเสรมิภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี  ม้าแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโครงการสู่การใชป้ระโยชน์ 
5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา รองผู้อำนวยการศูนย์บุรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
๖. นางธนภร  จรูญรักษ์            หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวจิัยและพฒันา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
๑. อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์         ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น   ที่ปรึกษา 
๒. อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี  ม้าแก้ว ประธานฝา่ยจัดการโครงการสู่การใช้ประโยชน์ 
๔. อาจารย์บัญชา  นวนสาย ประธานฝา่ยหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
๕. อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย ์ ประธานฝา่ยจัดการข้อมูลและบทความวิจัย 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศ

ศรีพงษ์ศา 
ประธานฝา่ยบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

๗. อาจารย์ ดร.เทพพร  โลมารักษ ์ กรรมการฝ่ายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวนิ         วงษ์

ปรเมศร์ 
กรรมการฝ่ายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา 

๙. อาจารย์ ดร.กนกเกล้า  แกล้วกล้า กรรมการฝ่ายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา 
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๑๐. อาจารย์ ดร.เลอสันต์  ฤทธิขันธ ์ กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสาร

เสนีย ์
กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 

๑๒. อาจารย์ ดร.สรรเพชร  เพียรจัด กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 

อาจารย์จินตนา  วชัรโพธิกร 
อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด 
อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา 
อาจารย์ชลาวัล  วรรณทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวฒุิ ทะนนัไธสง 
อาจารย์ ดร.สินทรัพย์  ยนืยาว 
อาจารย์สันติภาพ  ซารัมย์ 
อาจารย์ปาลิตา  ผลประดบัเพ็ชร์ 
อาจารย์พิมพ์ผกา  ยอดนาร ี
อาจารย์ยุพาวดี  อาจหาญ 
อาจารย์พัลลภา  เลิศเจริญวนิช 
อาจารย์ภูริสา  วชัรเรนทร์วงศ ์
นายมานะ  สลบุพล 
อาจารย์ผกามาศ  มูลวนัด ี
อาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ 
อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว ์

กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 

๓๐. นางธนภร  จรูญรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๓๑. นางสาวพชัรียา  วสิายอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นายณัฏฐวัต  โชคสุทธิสวสัดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
5. จำนวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ Pc 

ต่ำกว่า  
ป.ตร ี

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

ข้าราชการ 4   1 3 2 1   1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 28  1 20 7 20 5   ๓ 
พนักงานราชการ           
อัตราจ้าง           
ลูกจ้างชั่วคราว           

รวม 3๒ - 1 21 10 22 6   4 

 

 


