


 

บทสรุปผู้บริหาร 

จากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2562 วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 พบว่า มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.71 เฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมิน 2 
องค์ประกอบ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 
2561  เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ มีผลคะแนนดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.60 
คะแนน) มี 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การพัฒนาแผน มีผลการประเมินระดับดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.00) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลากร มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระบบกลไกการ
ใช้งบประมาณ มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  
มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 5.00 คะแนน) มี 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการหน่วยงานเทียบเท่า มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการประเมินตนเองและรายงาน 
ผลการประเมินการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สิ้นสุด  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้จัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าสถานศึกษาได้ด าเนินงาน ตามภารกิจได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยได้ใช้องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พัฒนาขึ้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด เมื่อสิ้นปีการศึกษาจึงได้ท าการศึกษาตนเองและประเมิน
ตนเองประกอบด้วยการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 - 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้บ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้
ร่วมมือร่วมใจช่วยให้รายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้แล้วเสร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานภายในอันจะน าไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดและเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในอนาคตต่อไป 
 
 
 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
                          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ส่วนท่ี 1 
                                            บทน ำ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอด็ 

1.  ชื่อหน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2.  สถำนท่ีตั้ง  ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
                               เลขที่ 113 หมู่ 12 ต าเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดร้อยเอ็ด 45120  
                               โทรศัพท์ 0 4355 6132 
                               โทรสาร 0 4355 6009 
                               http://www.research.reru.ac.th 

3. ประวัตคิวำมเป็นมำ 
สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบ  

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบัน
ราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 มีการด าเนินการจัดต้ัง"ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน" โดยแบ่งส่วนงานภายใน
เป็น 4 ส่วน คือ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบรกิารชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การ
จัดต้ังก็เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานใหม่เป็น "กองวิจัยและพัฒนา 
"เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยใหม่  ให้ กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา (ก .พ .อ .)  
และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย  
ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่โครงสร้าง ที่เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ท าให้ 
ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการยก
ฐานะให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ช่ือหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 
4 กลุ่มงานได้แก่ ส านักงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานบริการ วิชาการ และกลุ่มงานประกัน
คุณภาพการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงข้ึน และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบรหิารและประสานงานด้านการวิจยั
พื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ให้ค าปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและ
ชุมชนให้ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถ่ิน และสังคมให้มากข้ึน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  



2 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 สถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด    

ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลยั  ที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถ่ินและสังคมเป็นหลัก พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัย
และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 6 กลุ่มงาน 1 
ศูนย์ ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ กลุ่มงาน
บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์
เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการบริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 
ศูนย์ ที่อยู่ภายใต้ กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย์
เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุน่ยนต์ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) ศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชน
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับรอบ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 
4. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญำ   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน 

ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
วิสัยทัศน์ 
สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนา

และอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 
2. สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล  
4. เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ที่มี

ประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ

สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถ่ิน 
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
5.ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2561-2564 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำระบบและกลไกสรำ้งมำตรฐำนกำรวิจัยขององค์กร อำจำรย์ บุคลำกร
และนักศึกษำให้มีศักยภำพในกำรวิจัย 

เป้ำประสงค์ท่ี 1.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาใหม้ีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 สร้างระบบการบรหิารงานวิจัยเพื่อใหม้ีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 ส่งเสริมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดท าวิจยัสถาบัน (Research Institute) 

ตัวชี้วัด  1. ระบบงานวิจัยทีม่ีมาตรฐาน 
   2. สถาบันวิจัยและพฒันาสามารถสง่เสรมิให้คณะฯและวิทยาลัยฯสามารถท าวิจัย
สถาบัน 

เป้ำประสงค์ท่ี 1.2 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม้ีศักยภาพในการวิจัยสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 สร้างกลไกที่มมีาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถตีพิมพ์
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2สง่เสรมิอาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาใหม้ีศักยภาพในการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดบัชาติและนานาชาติมากขึน้ 
 2. มีกระบวนการและข้ันตอนการวิจัยที่มมีาตรฐาน 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 เพื่อส่งเสริมการน าผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินให้มี
ความเข้มแข็งและยัง่ยืน 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปพฒันาท้องถ่ินและจดสิทธิบัตร(Area – based) 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจ านวนงานวิจัย 
 2. จ านวนเครือข่ายหรือท้องถ่ินที่ได้รบัการพัฒนา 

3. จ านวนสิทธิบัตรมากข้ึน 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรวิจัยให้มคีวำมพร้อมวิจัยสู่ประชำคม
อำเซียนและสำกล 
เป้ำประสงค์ท่ี 3 เพื่อสร้างเครอืข่ายความร่วมมือการวิจัยสรา้งสรรค์ใหม้ีความพร้อมวิจัยสู่

ประชาคมอาเซียนและสากล 
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กลยุทธ์ท่ี 3.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการในระดับท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการระดับประชาคมอาเซียนและ
สากล 

ตัวชี้วัด 1. จ านวนเครือข่ายเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 
 2. สามารถด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย 
 3. เครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้นร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เป็นแหล่งวิทยำกำรศูนย์เรียนรู้ให้บริกำรวิชำกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ท่ี 4 เพื่อเป็นแหลง่วิทยาการศูนย์เรียนรู้ใหบ้ริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีทีม่ีประสทิธิภาพสูง 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ บูรณาการใหบ้รกิารทางวิชาการ การเรียนการสอน
และวิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด 
        กลยุทธ์ท่ี 4.2 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ให้บริการองค์ความรู้และเทคโนโลยทีี่
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1. ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรูส้ามารถให้บริการชุมชน และอาจารย์ 
นักศึกษา ร้อยละ 5 

 2. ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ อย่างน้อยร้อยละ 80 
 3. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรใช้วิถีภูมิปัญญำกำรพัฒนำควำมเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ท่ี 5 เพื่อส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพฒันาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 5.1 ส ารวจ ศึกษา และสร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ในมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ท่ี 5.2 น าวิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 น าวิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยายเครือข่าย 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ชุมชน ท้องถ่ิน 
 2. อาจารย์ บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ความสามารถในการพฒันาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม QS Ranking 
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส์
เจ้าหน้าที่สถิติ 

นายประจิตร  ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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7. ข้อมูลบุคลำกร 
        สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 
พนักงานตามสัญญา จ านวน 2 คน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1   
 
ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 

วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สำยวิชำกำร          
   ข้าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - -  3 1 1 1 - 
   พนักงานประจ าตามสัญญา - - - - - - - - - 
สำยสนับสนุน          
   ข้าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - 2 1 - - - - - 
   พนักงานประจ าตามสัญญา 2 - 2 - - - - - - 

รวม 8  4 2 3 1 1 1 - 
 
8. ข้อมูลงบประมำณ  

8.1 แสดงงบประมำณด้ำนกำรวิจัย  
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนงบประมำณด้ำนกำรวิจัยงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ  
    พ.ศ. 2559-2563 
 

 
ข้อมูล 

งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวน (บาท) 11,760,000 15,879,500 19,109,500 8,002,800 
 

2,400,000 
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ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559– 2563  
ดังแสดงในภาพที่ 
1

 
ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ด้านงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2559-2563 
 
  8.2 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ 2562 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการบริการวิชาการ  
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงงบประมำณสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

ล ำดับ 
  

ประเภทงบประมำณ 
  

รหัสปีงบประมำณ 2562 
งบประมำณท่ี

ได้รับ 
รหัส ชื่องบประมำณ จัดสรร (บำท) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 2.2.1.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 240,000 

2. 
 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 
 

3.1.1.7 
 
 

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพือ่บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

493,850 
 
 

3. 
 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
 
 

4.1.1.1-
4.1.1.14 

 

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
จ านวน 14 โครงการ 

8,002,800 
 
 

4. 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

5.1.1.1 
 

โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกลุาร้องไหสู้่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

5,000,000 
 

5. 
 

งบประมาณบ ารงุ
การศึกษา 

2.2.2.4 
 

พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

63,000 
 

8. 
 

งบประมาณบ ารงุ
การศึกษา 

2.4.1.1 
 

ค่าใช้จ่ายในการบรกิารวิชาการ 
 

100,000 
 

9. 
 

งบประมาณบ ารงุ
การศึกษา 

3.1.1.1 
 

อุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
 

200,000 
 

      รวม 14,099,650 
 
ที่มา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 13,736,650 บาท  
  2. งบประมาณบ ารุงการศึกษาได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 363,000 บาท 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวนงบประมำณด้ำนกำรวิจัยและดำ้นกำรบริกำรวิชำกำร งบประมำณแผ่นดิน  
     และงบประมำณรำยได ้
 

แหล่งทุน งบประมำณแผ่นดิน (บำท) งบประมำณรำยได้ (บำท) 
1) ด้านการวิจัย 8,002,800   200,000 
2) ด้านการบรกิารวิชาการ 5,493,850 100,000 

รวม 13,496,650 300,000 
  

จากตารางที่  3 แสดงข้อมูลจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยแยกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ด้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวนโครงกำรวิจัยและงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยใน และแหล่งทุนภำยนอก 
 

แหล่งทุน จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1) แหล่งทุนภายใน - - 
2) แหล่งทุนภายนอก 14 8,002,800 

รวม 14 8,002,800 

 
  8.3 ทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ รวมจ านวน 14 โครงการ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 8,002,800 บาท ดังตารางที่ 5 
 
ตำรำงท่ี 5 แสดงข้อมูลจ ำนวนโครงกำรวิจัยและงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
      ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

กำรจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัย จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท) 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ 

14 
 

8,002,800 
 

รวม 14 8,002,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 สถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็    

9. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ ปีกำรศึกษำ 2561 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินกรรมกำร 
ผลคะแนน กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 
ผลคะแนน กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 
( = บรรลุ ,  
 = ไม่บรรลุ) 

( P= บรรลุ , 
 O = ไม่บรรลุ) 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

5 ข้อ 5  4  

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5  4  
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบรกิารวิชาการแกส่ังคม 6 ข้อ 5  5  

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5  5  
ผลรวมทุกตัวบ่งชี้ 10   9   

ผลรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 5.00  4.5   

 
   สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ 
  องค์ประกอบท่ี  2 กำรวิจัย 
           ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
           จุดเด่น : 
             สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการเป็น
เจ้าภาพร่วมเพื่อเป็นช่องทางใหก้ับนกัวิจัยในการเผยแพรผ่ลงาน 
 
           จุดท่ีควรพัฒนำ :  
            1. ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) เพื่อสามารถให้ข้อมลู
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกคณะได้อย่างครบถ้วน 
            2. ควรมีกระบวนการในการส ารวจข้อมลูเพือ่ให้นักวิจัยขอจดสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร เพื่อ
ช่วยการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
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  องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
           จุดเด่น : 
            มีการสง่เสรมิการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการ
ท างานเชิงบูรณาการกับคณะและหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน 
 
           จุดท่ีควรพัฒนำ : 
            ควรมีกระบวนการจัดท าแผนบรกิารวิชาการ โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วมอย่างชัดเจนมากขึ้น 
เช่น ท าการประชาคมแผนบริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : การพัฒนาแผน 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) และแผนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563-2570 และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563-2565  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
     1.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มี  
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยการทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสอดคล้อง
กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ซึ่งพันธกิจ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้น 2 ประเด็น
คือ การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการ 
โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
     1.2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
 

1.1.1.1 แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
1.1.1.2 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
1.1.1.3 ค าสั่งคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้รับทราบ
และด าเนินงาน 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการในการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
     2.1) ผู้บริหารสภาบันวิจัยและพัฒนา     
มีการวางแผน การประชุม หารือใน 
การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

1.1.2.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
1.1.2.2 แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     2.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไปสู่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
     2.3) มีการด าเนินการประชุมบุคลากร
ภายในสภาบันวิจัยและพัฒนา ในการก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ด าเนินการเขียนโครงการ เพ่ือขออนุมัติ และ
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการต่อไป 

3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
     3.1) มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 12 โครงการ  
     3.2) มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
ของค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
ของโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 12 โครงการ 

1.1.3.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1.1.3.2 แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทั้งหมด 12 โครงการ ดังนี้  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น  
   - เป้าประสงค์ 1.2 วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น กลยุทธ์ 1.2.1 สร้างและพัฒนานักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง มีดังนี้ 
 1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562   
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

1.1.4.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1.4.2 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 12 โครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562   
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์ 

 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ” 

 
     เป้าประสงค ์1.3  บริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน มีดังนี้ 
    4. จัดโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
5. จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

 
กลยุทธ์ 1.3.2 พัฒนาระบบและ 
กลไกการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 6. จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจยัและ
บริการวิชาการ  

 
7. จัดโครงการจัดรายงานผลการด าเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
เป้าประสงค ์3.5 สนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
กลยุทธ์ 3.5.1 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
8) จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
และงานบริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 

 
9) โครงการจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562 

 
10. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
และงานบริการวิชาการ Thailand Research Expo 
2019 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
    11. โครงการ  เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   12. โครงการ  : เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรม : ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     5.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นรายไตรมาส โดยที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการรายงานผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามรูปแบบของทางฝ่ายแผนและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่
ก าหนด โดยมีการรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นรายไตรมาสเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
     5.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ
มีการรายงานผลการด าเนินโครงการที่แล้ว
เสร็จและก าลังด าเนินการเป็นรายไตรมาส
เสนอต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
     5.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1.1.5.1 รายงานการ
ติดตามโครงการตามตัว
บ่งชี้ในโครงการต่างๆ 
ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
1.1.5.2 บันทึกน าเข้าการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการด้าน
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
ทั้ง 12 โครงการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
รายงานผลต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดังนี้  

โครงการ ตัวชี้วัด(ค่า
เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
กิจกรรม การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจยัแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ
92.50 
 

บรรลุ 

2. ร้อยละ
ความพึง
พอใจ  
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 
93.80 

บรรลุ 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
กิจกรรม การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจยัด้าน
จริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์

1. ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 
92.50 
 

บรรลุ 

2. ร้อยละ
ความพึง
พอใจ  
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 
92.00 

บรรลุ 

3. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาผลงาน
ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ” 

1. ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ
92.50 
 

บรรลุ 

2. ร้อยละ
ความพึง
พอใจ  
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ
92.00 

บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.6.1 รายงานการ
ประเมินผลโครงการตาม
ตัวบ่งชี้ในโครงการต่างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 12 โครงการ 
1.1.6.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
(ค่า

เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4.โครงการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเขต
พื้นที่บริการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม การอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1. ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ร้อยละ 
80) 

ร้อยละ
98.00 
 

บรรลุ 

2. ร้อยละ
ความพึง
พอใจ  
(ร้อยละ 
80) 

ร้อยละ
87.80 

บรรลุ 

5.โครงการประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในเรื่องงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1. ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ร้อยละ 
80) 

ร้อยละ
87.50 
 

บรรลุ 

2. ร้อยละ
ความพึง
พอใจ  
(ร้อยละ 
80) 

ร้อยละ
86.80 

บรรลุ 

6. จัดโครงการพัฒนา
เครือข่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานวิจยั
และบริการวิชาการ 

จ านวนงาน
ที่พัฒนา  
(จ านวน 
7 เร่ือง) 

จ านวน 
7 เร่ือง 

บรรลุ 

7. จัดโครงการจัด
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
สถาบันวิจยัและ
พัฒนาประจ าป ี

หน่วยงานที่
ได้รับการ
เผยแพร่  
(80 แห่ง) 

จ านวน
83 
แห่ง 

บรรลุ 

8. จัดโครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ 
“ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 
5” 

มีความพึง
พอใจ 
(ร้อยละ80) 

ร้อยละ 
89.80 

บรรลุ 

9. โครงการจัด
นิทรรศการมหกรรม
งานวิจัยสว่นภูมภิาค 
ครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2562 

มีความพึง
พอใจ 
(ร้อยละ80) 

ร้อยละ 
86.20 

บรรลุ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด(ค่า
เป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

10. โครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการ Thailand 
Research Expo 
2019 

มีความพึง
พอใจ 
(ร้อยละ
80) 

ร้อยละ 
89.20 

บรรลุ 

11.โครงการ : 
เครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

จ านวน
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือใน
การบริหาร
จัดการ
ขยะ (ไม่
น้อยกว่า 
10 
หน่วยงาน) 

จ านวน 
12 
หน่วยงาน 

บรรลุ 

จ านวนชุด
ความรู้ (ไม่
น้อยกว่า 3 
รายการ) 

จ านวน 3
หน่วยงาน 

บรรลุ 

12. โครงการ  : เพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

จ านวน
ผลผลิต
และสินค้า
แปรรูป
จากขา้ว
หอมมะลิ  
(ไม่น้อย
กว่า 30 
รายการ) 

จ านวน 
36 
รายการ 
 

บรรลุ 

จ านวน
ผลผลิต
และสินค้า
แปรรูป
จากขา้ว
หอมมะลิ
อินทรีย์ที่
ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน 
(ไม่น้อย
กว่า 10 
รายการ) 

จ านวน 
50 
รายการ 

บรรลุ 

สรุปผลด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

จ านวน 19 
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ 

สรุปผลการประเมิน  บรรลุเป้าหมาย 
ควรด าเนินโครงการต่อไป 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
หน่วยงานไปปรบัปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการน าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

1.1.7.1 รายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ และแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ของปีงบประมาณ 2562  
1.1.7.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1.1.7.3 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การพัฒนา
แผน 
 

Process 7 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

  4 
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  :   การพัฒนาบุคลากร 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีแผนการบริหาร
พัฒนาบุคลากร มีการวิเคราะห์ 
ขอมูลเชิงประจักษ  
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนการ
บริหารบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1.2.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร 

2. มีการบริหารพัฒนาบุคลากร
ประจ าหน่วยงานใหเปนไปตามแผน
ที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ทางด้านการวิจัย และด้านการบริการ
วิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 ได้
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่
เพ่ิมพูน 
ความรู้ทักษะทางด้านการวิจัย ดังนี้ 
1. การประชุมประจ าปีระหว่าง  
ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของ
หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. 
ประจ าปี 2562 ได้มอบหมายให้นางสาว
ณิชากมล ศรีอาราม และนางสาวลัดดา 
คุณหงส์ เข้าร่วมงานท าให้มีความเข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนผ่านบทบาทของ วช. 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
การบริหารข้อมูลการวิจัยให้มีคุณภาพ
ด้วยระบบ NRMS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

 

1.2.2.1 รายงานผลการเข้าร่วม
การประชุมประจ าปีระหว่าง ผู้
ประสานงานระบบ NRMS ของ
หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ 
วช. ประจ าปี 2562) 
1.2.2.2 รายงานผลการเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กร
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กร
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา Mini_UKM 22 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ตามหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนการเรียนรู้จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและพัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา

 
 

3. มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี สร้าง
ขวัญและก าลังใจใหบุคลากรใน
หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน
หน่วยงานให้สามารถท างานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้บุคลากรภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
ในการท างานให้แก่บุคลากร และเพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน และแสดงความยินดีกับ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
ได้รับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 
 
 

1.2.3.1 ภาพแสดงความยินดี กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบ
สิงห์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนด 
ขั้นตอนการรายงานและติดตามผลจาก
การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
และมีแบบรายงานผลไปประชุม อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน โดยมีการน าผลการ
นาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
พัฒนา มาใช้ในการได้มาปฏิบัติงาน 

1.2.4.1  รายงานผลการประชุม  
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

5. มีการใหความรู้ด้านสายงานเพ่ือ
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการแก่
บุคลากรสายสนับสนนุ  
 

5.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและการให้ค าแนะน าด้านการ
จัดท าคู่มือการจัดการงาน และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองในการเข้าสู่ต าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
5.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือเข้า
รับการอบรม พัฒนาตนเองในการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน ประกอบด้วย 2 คน ได้แก่  
คุณณิชากมล ศรีอาราม และคุณประจิตร 
ประเสริฐสังข์ 

1.2.5.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4  ขอ 5 ขอ 
 
หมายเหตุ :  

- หลักฐานแผนการบริหารพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม/โครงการ อ้างอิงหลักฐานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลงานด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.2 การพัฒนา
บุคลากร 

Process 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5คะแนน  5
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  : ระบบกลไกการใช้งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีแผนการจัดสรร
งบประมาณท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท า
จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

1.3.1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
1.3.1.2 รายละเอียดงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
1.3.1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2. มีงบประมาณประจ าปที่สอด    
คลองกับแผนปฎิบัติการในแตละ
พันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ถ่ายทอดแผนการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
โดยมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง
งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาส าหรับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการวิจัย
และการบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

1.3.2.1 แผนการจัดสรรงบประมาณ 
1.3.2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.3.2.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. มีการจัดท ารายงานการใช้
งบประมาณตามรูปแบบการ
ด าเนินงานการรายงานการใช้
งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการใช้
งบประมาณตามรูปแบบการ
ด าเนินงานการรายงานการใช้
งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด ได้แก่ 
     3.1) รายงานด้านงบประมาณวิจัย
ของนักวิจัย โดยมีการด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.3.1 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณการวิจัย 
1.3.3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.3.3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การวิจัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีการ
รายงานผลการด าเนินการเบิกจ่ายให้กับ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นรายไตรมาส และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
     3.2) รายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา โดยมีการรายงานต่อ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น  
14,099,650 บาท ประกอบด้วย 
          3.2.1) งบประมาณแผ่นดิน 
ได้รับจัดสรรจ านวนเงิน 
13,736,650 บาท  
 3.2.2) งบประมาณบ ารุง
การศึกษาได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 
363,000 บาท ซึ่งสามารถจ าแนกออก
ได้ดังต่อไปนี้ 
             3.2.3) ด้านการวิจัย จ านวน 
8,202,800 บาท 
              3.2.4) ด้านบริการวิชาการ 
จ านวน 5,593,850 บาท    

 
  
 

8,002,800 

5,493,850 

13,496,6
50 

200,000 100,000 300,000 

งบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ  

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการถ่ายทอดแผนการจัดสรร
งบประมาณให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบและด าเนิน
กิจกรรมการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ด าเนินการน าเสนอแผนการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดท า
รายงานผลการใช้งบประมาณตาม
รูปแบบการด าเนินงานการรายงาน
การใช้งบประมาณตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด พร้อมทั้ง
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1.3.4.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.3.4.2 บันทึกการน าวาระเข้าคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (กบ.) 
1.3.4.3 รายงานผลการด าเนินการ
งบประมาณ 

5. หน่วยงานมีการก ากับและ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ใหเปนไปตามเปาหมาย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีการก ากับและติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีการตรวจสอบและติดตามเป็น
รายไตรมาส โดยมีเจ้าหน้าที่การเงิน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ด าเนินการรายงานผลการเบิกจ่าย
เป็นรายไตรมาสจนสามารถบรรลุผล
ตามเปา้หมายของผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
รายงานผลต่อผู้บริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
 

1.3.5.1 รายงานผลการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3.5.2 รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
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ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน

กรรมการ 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
1.3 ระบบกลไก

การใช้
งบประมาณ 

Process 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

  5 
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ผู้บริหาร
หน่วยงานมี
วิสัยทัศน์ ก าหนด
ทิศทางการ
ด าเนินงานและ
สามารถถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทุก
ระดับ                  
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานและถ่ายทอดไปสู่บุคลากรดังนี้ 
     1.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดทิศทางการด าเนินงานโดยมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของงานที่ต้องปฏิบัติไว้ในแผนงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งหมด 12 โครงการ และถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนที่
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
     1.2) ด้านการวิจัย มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูล
การวิจัย และระบบบริหารงานวิจัย (NRIIS : National Research 
and Innovation Information System) ที่เชื่อมโยงกับ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 
 

1.4.1.1 แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
1.4.1.2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
1.4.1.3 ระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัย  
1.4.1.4 Website 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1.4.1.5 ระบบบริหาร
งานวิจัย (NRIIS : 
National Research 
and Innovation 
Information 
System) 

2. ผู้บริหาร
หน่วยงานมีการ
ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการ
ด าเนินงานของ
สถาบันไปยัง   บุลา
กรในหน่วยงาน 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาไปยังบุคลากรใน
หน่วยงานดังนี้ 
     2.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานโดยประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส รวมทั้งถ่ายทอดสื่อสาร
ให้กับบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     2.2) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานโดยประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยมีการก าหนดปฏิทินการ

1.4.2.1 การ
ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตาม
ตัวชี้วัดและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
1.4.2.2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด าเนินการแต่ละเดือนของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารภายหลังจากด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 
     2.3) มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนานักวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
          2.3.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             2.3.2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ 
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          2.3.3) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand Research Expo 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที ่5” 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2.3.5) 
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Regional Research Expo 2019) 
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3. ผู้บริหาร
สนับสนุนให้
บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม ดังนี้ 
     3.1) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกระดับ โดยผ่านกระบวนการประชุมบุคลากรภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นรายเดือน  
     3.2) กรณีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาติดราชการหรือ
ติดภารกิจ ได้มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ แทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
มอบหมาย รวมถึงให้บทบาทหน้าที่บุคลากรอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมของงาน/กิจกรรม โดยให้บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน า เสนอแนะแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษา 
ประชาชน หน่วยงานที่มาขอรับบริการ 
     3.3) มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจต่อบุคลากร โดยมีโครงพัฒนาเครือข่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย 
ของบุคลากร 

1.4.3.1 โครงพัฒนา
เครือข่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

4. ผู้บริหาร
หน่วยงานถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
     4.1) ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการด าเนินการ
ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการซึ่งมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ การประชุม
ปรึกษาหารือ, การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร
กลุ่มไลน์ในการสื่อสาร, การสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็น
ต้น 

1.4.4.1 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
1.4.4.2 คู่มือบริหาร
งานวิจัย 
1.4.4.3 Website 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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      4.2) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาในด้าน

ต่างๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งการอบรมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
     4.3) มีการแนะน าการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน  
 

5. ผู้บริหาร
หน่วยงาน
บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
      5.1) ผู้บริหาร บริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนายึดหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารและด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยเฉพาะด้านคุณภาพงานวิจัย โดยมีการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย  
     5.2) มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการโดย
ผู้แทนของแต่ละคณะ เพื่อความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
โครงการวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างชัดเจน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
     5.3) มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนด้านการ
วิจัยของแหล่งทุนต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เอกสาร
ราชการโดยการบันทึกถึงคณบดีแต่ละคณะ กลุ่มไลน์ และ Web 
site สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
     5.4) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยการ
น าเสนอผ่านเว็บไซต์ (Web site) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
การเผยแพร่ นอกจากนั้นยังมีการรายงานผลการด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายตามไตรมาส เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
     5.5) มีการจัดท ารายงานประจ าปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา, 
รายงานผลการด าเนินโครงการ, จุลสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และ Web site สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามปีงบประมาณของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
 
 
 
 
 
 

1.4.5.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
งานวิจัย  
1.4.5.2 หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
งานวิจัย  
 
1.4.5.3 web site 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
1.4.5.4 รายงาน
ประจ าปี 
1.4.5.5 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  
1.4.5.6 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
1.4.5.7 จุลสารของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1.4.5.8 Web site 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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5.6) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามผลการควบคุม
ภายในการบริหารความเสี่ยง  
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย 
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 
1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
     มีระบบการก ากับและติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการควบคุมการด า เนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวมและรายงานต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และมี
การสนับสนุนให้บุคลากรแต่คนมีระบบการการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการก าหนดนโยบาย
การใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและคุ้มค่า และการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 
2. หลักประสิทธิผล(Effectiveness) 
     มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การและกระจายโครงการให้บุคลการที่รับผิดชอบ และมีการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่ผู้ปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ด าเนินการเป็นแนวทางของแผนฯ มีระบบการติดตาม และ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนฯ ซึ่งมีการรายงานผลส าเร็จการ
ด าเนินการตามแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์การใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
     ก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภายในให้มี
สมรรถนะหลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเช่น จิตบริการ การ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น และมอบหมายให้บุคลากรมีการบริการที่มี
ประสิทธิภาพโดยเพิ่มช่องทางการบริการให้หลากหลาย และ
เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้รับบริการ และตอบสนองความ
ต้องการของอาจารย์ นักศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งมีการ
ก ากับให้บุคลากรทุกคนมีการประเมินผลการด าเนินงาน ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนั้นมีระบบการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ โดยการให้ค าแนะน าและปรึกษาการด าเนินงานด้าน
การวิจัย และการเตรียมด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ
การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากร
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สายสนับสนุน 
4. หลักภาระรับผิดชอบ/ตรวจสอบได้ (Accountability) 
     มีโครงสร้างการของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งงานภายใต้โครงสร้างอย่างชัดเจน 
และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินต่อสาธารณชนในหลายช่องทาง เช่น website จุลสาร 
รายงานประจ าปี ฯลฯ 
5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส(Transparency) 
     มีระบบพัสดุ ระบบการเงิน และงบประมาณ ที่มีข้ันตอนการ
ด าเนินงานชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อย่างสม่ าเสมอ และ
ตรวจสอบได้ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่
เอ้ือต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
เผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
ช่องทาง เช่น จุลสาร เว็บไซต์ รายงานประจ าปี เป็นต้น 
     มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ภาคการศึกษา
ละ 1 ครัง้ 
6. หลักนิติธรรม(Rule of Law) 
     มีการวบคุมให้การปฏิบัติงานทุกระดับ ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศฯ อย่างเคร่งครัด และเผยแพร่
ระเบียบข้อบังคับให้บุคลากรทราบ และมีหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่ก ากับดูแลให้มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
7. หลักความเสมอภาค(Equity) 
     มีการก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีการให้บริการทุก
หน่วยงานบริการต่อผู้รับบริการทุกคน ทุกระดับด้วยความเท่า
เทียมกัน    
     สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสในการได้รับทุนวิจัยอย่างเท่า
เทียม และติดตามให้มีการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามประกาศฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
8. หลักมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
(Participation/Consensus Oriented) 
     ประชาชน นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเสนอความต้องการหรือปัญหา เพ่ือน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์
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ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมี
ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือปัญหาหลายช่องทาง ได้แก่ 
website แบบสอบถาม แบบประเมินโครงการ เข้าพบด้วยตนเอง 
และส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตั้ง
ค าถามการตัดสินใจร่วมกันในทุกเวทีการประชุม 
9. หลักการกระจายอานาจ(Decentralization) 
     มีการกระจายอ า นาจตัดสินใจ และความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ/หน้าที่ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม
โดยมีค าสั่งมอบหมายงานและอ านาจหน้าที่ ให้รอง ผอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการแทน และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการเฉพาะกิจอย่างเหมาะสมตาม
ความสามารถ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 
10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 
     มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และมีการจัดท าคู่มือ ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับรู้ และปฏิบัติตาม มี
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ และ
เป็นกลางเพื่อก ากับให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 

ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน

กรรมการ 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
1.4 ภาวะผู้น า

ของ
ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

Process 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

  5 
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  : การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีการก าหนด
ประเด็นความรู้ แต่ละ
เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ 
หน่วยงานที่ครอบคลุมพันธกิจ
หน่วยงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็น 
“การพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ในหัวข้อการ
บริหารจัดการงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการวิจัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และการวางแผนการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการด าเนินการวิจัย
แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ 
งานวิจัยของอาจารย์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ โดยการสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา บทบาทของเจ้าหน้าที่
และบุคลากรที่สามารถเอ้ืออ านวยต่อการ
ท างานของนักวิจัยให้บรรลุผล โดยมุ่งเน้น
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัย 

1.5.1.1 การประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.5.1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัย 
1.5.1.3 คู่มือบริหารงานวิจัย 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุมเปา
หมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะตามประเด็นความรูที่
ก าหนด  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดก้ าหนดการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็น 
“การบริหารจัดการงานวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ โดยได้มีการจัดท า
โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ซึ่งได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ด้าน
การบริหารจัดการงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการเนื่องในงาน
มหกรรมวิจัยแห่งชาติ, งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 
5 และงานมหกรรมวิจัยระดับภูมิภาค แก่
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และคณะกรรมการ
ด าเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.5.2.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัย 
1.5.2.2 รายงานผลโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
1.5.2.3 รายงานผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ” 
1.5.2.4 โครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Thailand 
Research Expo 2019) 
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1.5.2.5 โครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที ่
5” 
1.5.2.6 โครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Regional 
Research Expo 2019) 

3. มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) ภายใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนา
แลกเปลี่ยนแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมภายใน
หน่วยงาน  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการดังนี้ 
     3.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ก าหนดการประชุมเพ่ือจัดการความรู้ เรื่อง 
การบริหารจัดการงานวิจัย ในวันที่ 14 
มกราคม 2562 ณ ห้อง 9A อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษาโดยได้ด าเนินการชี้แจงและ
สรุปแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ภายในเวลา 1 ปี และได้
ด าเนินการเผยแพร่ไปยังคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
     3.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
 3.2.1 ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนงานวิจัย อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ 
บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการให้โดนใจ
แหล่งทุน สิ่งที่ควรรู้ส าหรับนักวิจัย และปัจจัย
แห่งความส าเร็จการสร้างต้นแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ วช. ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว
นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียน
เค้าโครงวิจัยที่สามารถขอทุนได้ 
 
 

1.5.3.1 รายงานผลโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
1.5.3.2 รายงานผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ” 
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 3.2.2 ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  เนื่องเฉลิม มา
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตีพิมพ์ การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ และ
การเขียนหนังสือ-ต าราเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนักวิจัยได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนบทความเพ่ือ
เผยแพร่ และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติได้ 

4. มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบมีลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge)  
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการดังนี้ 
     4.1) ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
ข้อคิดจากการด าเนินการและผลงานวิจัยของ
นักวิจัย โดยมีการเผยแพร่ผ่านจุลสารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
   4.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการ

1.5.4.1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
1.5.4.2 จุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้                      
              1) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          2) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Regional 
Research Expo 2019) 

 

 

 



45 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการน าความรูที่ได้จากการ
จัดการความรู้เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง 

ได้น าเอาผลงานที่ได้จากโครงการจัดการ
ความรู้มาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
วิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.5.5.1 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง 
การบริหารงานจัดการ
งานวิจัย 
 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 

ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน

กรรมการ 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
1.5 การพัฒนา

หน่วยงานสู่
หน่วยงาน
แห่งการ
เรียนรู้ 

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 4 
คะแนน 

 4 
คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 2  การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดท าแผนประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการจัดท า
การประเมินความพึงพอใจของโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของทุกโครงการและกิจกรรม 

โครงการ ตัวชี้วัด(ค่า
เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
กิจกรรม การ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจยัแบบบูรณา
การเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
93.80 

บรรลุ 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
กิจกรรม การ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจยัด้าน
จริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
92.00 

บรรลุ 

3. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนา
ผลงานตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ” 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ
92.00 

บรรลุ 

 
 
 
 
 

2.1 .1 .1  แผนปฏิ บั ติ การ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2 . 1 . 1 . 2  โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
(ค่า

เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4.โครงการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
เขตพื้นที่บริการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรม การอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ
87.80 

บรรลุ 

5.โครงการประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในเร่ือง
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ
86.80 

บรรลุ 

6. จัดโครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการ “ราชภัฏ
วิจัย คร้ังที่ 5” 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
89.80 

บรรลุ 

7. โครงการจัด
นิทรรศการ
มหกรรมงานวิจยั
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 
7 ประจ าป ี2562 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
86.20 

บรรลุ 

8. โครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการ Thailand 
Research Expo 
2019 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
89.20 

บรรลุ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  
โครงการ ตัวชี้วัด(ค่า

เป้าหมาย) 
ผลการด าเนินงาน 

9.โครงการ : 
เครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
88.67 
 
 

บรรลุ 

10. โครงการ  : เพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
86.60 

บรรลุ 

2. มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี ที่
ก าหนด 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 
     1) รายงานผลการด าเนินการจัด
นิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” 
     2) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
      3) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ จ านวน 
12 โครงการ 
     4) รายงานผลการด าเนินการโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ตามโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
     5) รายงานผลการด าเนินการจัดรายงานผล
การด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 
     6) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเ พ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ 
     7) รายงานผลการด าเนินการจัดท าจุลสาร
วิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     8) รายงานผลการด าเนินการโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ

2 . 1 . 2 . 1  โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1.2.2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 12 โครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
     9) รายงานผลการด าเนินการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
     10) รายงานผลการด าเนินการโครงการการ
พัฒนาเครือข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
     11) รายงานผลการด าเนินการโครงการจัด
นิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2562 (Regional Research Expo 
2019) 
     12) รายงานผลการด าเนินการโครงการจัด
นิทรรศการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ  2562 
(Thailand Research Expo 2019) 

 
3. มีการติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในครั้งสุดท้าย
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2562 โดยจัดท า
แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการรับบริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้กับผู้ รับบริการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย คณาจารย์  นักศึกษา นักวิจั ย 
ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่มาขอรับบริการ 
เช่ น เทศบาล อบต. ได้ ประเมินผล พบว่ า 
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.38 อยู่ใน
ระดับดี 
 

2.1.3.1 รายงานความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
4.2 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2.1.4.13 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
2.1.4.2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 

5. มีการน าผลประเมินความ
พึงพอใจหรือข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจ
มาจัดท าแผนปรับปรุ งการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการน าผลการ
ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือมาจัดท า
เป็นแผนปรับปรุงการให้บริการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2.1..5.1 สรุปรายงานประจ าปี
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 กระบวนการ
ประเมินความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รั บบริ การต่ อ
การให้บริการของ
ห น่ ว ย ง า น
เทียบเท่าคณะ 
 

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

 5 
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยเป็นไป
ตามระบบและ 
กลไก ดังนี้ 
1.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มี
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 2562 สถาบันวิจัย
และพัฒนา เพ่ือการพัฒนา
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
1.2 มีคณะกรรมการหรือ
บุคลากรภายในที่คอยก ากับ
ดู แ ล ก า รประกั นคุณภ าพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ เป็ นตั วแทนของ
หน่วยงานภายใน ท าหน้าที่
ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
1.3 มีการน าผลการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พภ า ย ใ น 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มา
ทบทวนเพื่อจัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 หรือการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 

2.1.1.1 ค าสั่งเลขที่  522/2563
แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 
2.1.1.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561  
2.1.1.3 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหาร
ภายในหน่วยงาน 
 

2.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มี
กา ร ก า หนดน โ ยบายกา ร
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันไว้อย่างชัดเจน โดย
แจ้งให้บุคลากรทุกระดับใน
สถาบันทราบและถือเป็นแนว
ปฏิบัติ  
2.2) มีการเลือกตัวบ่งชี้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บภ า รกิ จ ขอ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสม  
2.3) มีการมอบหมาย
ผู้ รั บผิ ดชอบตั วบ่ งชี้ อย่ า ง
ชัดเจน โดยมีคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นตั ว
ก ากับการด าเนินงาน  
 

2.1.2.1 รายงานการประชุมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
2 . 1 . 2 . 2  ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้  
2.1.2.3 คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

3. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการ
พัฒนา   ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น า
ผลการประกันคุณภาพภายใน 
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน มา
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
3.1) มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน  
3.2) มีการน าผลการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พภ า ย ใ น 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มา
ทบทวนเพ่ือด าเนินการและ
แก้ปัญหาในการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 
การด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุน
วิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซึ่งน ามาใช้ในการติดตามและ

2.1.3.1 รายงานผลการประเมิน 
(SAR 2562) 
2.1.3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1.3.3 ค าของบประมาณการวิจัย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินผลการเบิกจ่ ายของ
นักวิ จั ย จนนักวิจั ยสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้เสร็จครบ
ทุกโครงการ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จได้ 100% เป็นต้น 
3.3) มีการก าหนด
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง
แผ น ปฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน 
จนสามารถด า เนิ นการได้
ส า เ ร็ จ ใ น ทุ ก โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม  
 

4. มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 
 
 

4.1 มีการจัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ 
วิเศษสัตย์ นางยุพเรศน์  
ประทีป ณ ถลาง และ 
นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ 
เข้าร่วมการประเมินและได้น า
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคลากรภายใน
สถาบัน 

2.1.4.1 ภาพบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมและเข้ารับการประเมิน  
 

5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่ าง
หน่วยงาน 
 

5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มี
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
ที่มีการประชุม ผอ.สถาบันวิจัย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ระบบการวิจัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านระบบการ

2.1.5.1 หนั งสื อประชุ ม ผอ.
สถาบันวิจัย 
2.1.5.2 เครื่องมือการเก็บข้อมูลการ
บริหารจัดการงานวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนาทั้ง 38 แห่ง 
5.2 นอกจากนั้นสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้มีเครือข่ายการพัฒนา
ของกลุ่มภาคอีสานทั้ง 11 แห่ง 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัย และด้านระบบการ
บริหารจัดการงานวิจัย และระบบ
กล ไกการขั บ เ คลื่ อ นขอ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ ง และการ
ประชุ มกลุ่ มย่ อยตามความ
เหมาะสม 
นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ กั บ
หน่วยงานภายในซึ่งเป็นระดับ
เทียบเท่าคณะ ได้แก่  ส านัก
กิจการนักศึกษา  

 
เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 

ผลการประเมิน  
 

ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

  5 
คะแนน  
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ส่วนที่ 3 
สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถาบันบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

สถาบันบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้คุณภาพ  เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง  

คะแนนประเมิน
กรรมการ 

ผล 
คะแนน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

( = 
บรรล,ุ 
 = ไม่
บรรลุ) 

ผล 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

( = 
บรรล,ุ 
 = ไม่
บรรลุ) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการ 

5 - (4+5+5+5+
4)/5 

- 4.60 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

2 - (5+5)/2 - 5.00 ดีมาก 

รวม 7 - (4+5+5+5+
4+5+5)/7 

- 4.71 ดีมาก 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
องค์ประกอบที่  1 การบริหารจัดการ 
         จุดเด่น : 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและมหาวิทยาลัยได้
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 
         จุดที่ควรพัฒนา :  
          ควรมีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากบุคคลภายนอกเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
        จุดเด่น :  
          สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
        จุดที่ควรพัฒนา : 
         การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัย และการบริหารงานบริการวิชาการ ควรอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถผลักดันพันธกิจให้ส าเร็จ 
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ภาคผนวก 
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รายงานประจ าปี 2562 
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การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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