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คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้  จัดทํา ข้ึนเ พ่ือรายงานผลการดําเนินงาน             
ด,านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ประจําป6
การศึกษา 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด มีพันธกิจท่ีสําคัญด,านการวิจัยและการบริการวิชาการแกAสังคม ชุมชน
ท,องถ่ิน นอกจากนั้นยังให,ความสําคัญและตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําผล 
การประเมินมาปรับปรุงระบบ กลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด ให,มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้  ได,รับความรAวมมือจากบุคลากรทุกฝFาย ใน          
การรวบรวมข,อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข,องและรAวมจัดทําเอกสารฉบับนี้ ด,วยหวังให,การประเมินตนเองได,
อยAางครบถ,วนมากท่ีสุด 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด ขอขอบคุณทุกทAานท่ีให,ความรAวมมือ
เพ่ือให,การดําเนินการด,านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏร,อยเอ็ดเปHนไปได,ด,วยดีและมีคุณภาพ หวังเปHนอยAางย่ิงวAาจะได,รับคําชี้แนะจากทุกทAานให,
รายงานการประเมินตนเองมีความถูกต,องครบถ,วนย่ิงข้ึน ซ่ึงจํานําไปสูAการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ดอยAางตAอเนื่องตAอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

สAวนที่ 1 สAวนนาํ ข,อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด 1 
 ข,อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด  1 
 ชื่อหนAวยงาน   1 
 สถานที่ตัง้ 1 
 ประวัติความเปHนมา 1 
 ทําเนียบผู,บริหารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 2 
 ข,อมูลพื้นฐาน  2 
 จํานวนบุคลากร 8 
 งบประมาณ 9 

สAวนที่ 2   ผลการประเมินตามตัวบAงชี ้   11 
 องคJประกอบที่ 1  การวิจัย 12 
 องคJประกอบที่ 3  การบริการวชิาการแกAสังคม 21 

สAวนที่ 3   สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํป6การศึกษา 2561 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

30 

ภาคผนวก   
 - คําสั่งที่ 1806/2561 เร่ือง  แตAงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด ประจําป6การศึกษา 2561 
 

 -คําสั่งที่ 1989/2561 เร่ือง  แตAงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด ประจําป6การศึกษา 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู6บริหาร 
 

จากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด ประจําป6การศึกษา 2561 วงรอบตั้งแตA 1 มิถุนายนพ.ศ. 2561 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 พบวAามีผลการประเมินตนเองภาพรวมอยูAในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 เฉลี่ยตามเกณฑJการประเมิน
หลักเกณฑJและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร,อยเอ็ด เม่ือพิจารณา
ผลการประเมินรายองคJประกอบมีผลคะแนนดังนี้ 

องคJประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลการดําเนินงานระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน มีจํานวน            
1 ตัวบAงชี้ประกอบด,วยตัวบAงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร,างสรรคJ มีผล
การดําเนินงานระดับดี คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

องคJประกอบที่ 3 การบริการวิชาการและสังคม มีผลการดําเนินงานระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 
คะแนน มีจํานวน1ตัวบAงชี้ประกอบด,วยตัวบAงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกAสังคม มีผลการดําเนินงานระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
ข�อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
1.  ช่ือหน�วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

2.  สถานท่ีตั้ง  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
                               เลขท่ี 113 หมู. 12 ตําเกาะแก�ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด 45120  
                               โทรศัพท3 0 4355 6132 
                               โทรสาร 0 4355 6009 
                               http://www.research.reru.ac.th 

3. ประวัติความเป/นมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ซ่ึงเปFนหน.วยงานท่ีรับผิดชอบด�านการวิจัย 

และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ดแต.เดิมเม่ือครั้งก.อต้ังเปFนสถาบันราชภัฏร�อยเอ็ด 
พ.ศ. 2544 มีการดําเนินการจัดต้ัง"สํานักวิจัยและพัฒนาท�องถ่ิน" โดยแบ.งส.วนงานภายในเปFน 4 ส.วน 
คือ ฝLายธุรการ ศูนย3วิจัยศูนย3ฝOกอบรมและบริการชุมชนและศูนย3วัฒนธรรม วัตถุประสงค3การจัดต้ังก็
เพ่ือเปFนหน.วยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานด�านการวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒน ธรรมต.อมาในปP พ.ศ. 2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน.วยงานใหม.เปFน "กองวิจัยและพัฒนา" เพ่ือ
เตรียมการรอง รับการเปลี่ยนโครงสร�างเปFนมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร�างหน.วยงานของ
มหาวิทยาลัยใหม.ให� กับคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และประกาศ
เปFนกฎกระทรวงต.อไป โดยมีส.วนงานภายในเปFน 4 ส.วน ได�แก. ฝLายธุรการ ศูนย3วิจัย ศูนย3สารสนเทศ 
และฝOกอบรม และศูนย3วัฒนธรรมแต.โครงสร�างท่ีเสนอไปไม.ผ.านคณะกรรมการฯ ทําให�ไม.สามารถต้ังเปFน
หน.วยงานระดับกองได� จึงได�แบ.งส.วนงานท่ีอยู.ภายในออกเปFนหน.วยงานระดับศูนย3ได�แก. ศูนย3วิจัย ศูนย3
สารสนเทศและฝOกอบรม และศูนย3วัฒนธรรมต.อมาในปP พ.ศ. 2552 ได�รับการยกฐานะให�เปFนหน.วยงาน
เทียบเท.าคณะโดยใช�ชื่อหน.วยงานว.า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซ่ึงประกอบไปด�วย 4 กลุ.มงานได�แก. 
สํานักงานอํานวยการ กลุ.มงานวิจัย กลุ.มงานบริการวิชาการ และกลุ.มงานประกันคุณภาพการวิจัยโดยมี
วัตถุประสงค3เพ่ือขยายขอบ ข.ายงานให�ครอบคลุมท้ังการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ให�ดีย่ิงข้ึน และทําหน�าท่ีเปFนศูนย3กลางการบริหารและประสานงานด�านการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัย
ประยุกต3ให�คําปรึกษาจัดหาและบริการข�อมูลด�านการวิจัยและพัฒนา ปXจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได�
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับความต�องการ และสภาพแวดล�อมของ



2 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

มหาวิทยาลัยและสังคมส.วนรวมมากย่ิง ข้ึนรวมถึงการให�บริการวิชาการแก.สังคมและชุมชนให�ครอบคลุม
ในทุก ๆ ด�าน และเน�นการประยุกต3องค3ความรู�จากงานวิจัยไปสู.การใช�ประโยชน3ในการพัฒนาท�องถ่ิน 
และสังคมให�มากข้ึน และสอดคล�องกับยุทธ ศาสตร3ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ดท่ีเน�นการเปFน
มหาวิทยาลัยท่ีมุ.งตอบสนองชุมชนท�องถ่ินและสังคมเปFนหลัก พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได�
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน3 พันธกิจ และยุทธศาสตร3ให�สอด คล�องกับวิสัยทัศน3ของสภามหาวิทยาลัยและคณะ
ผู�บริหาร คณาจารย3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม.โดยแบ.งหน.วยงานภายในเปFน 6 กลุ.มงาน 1 ศูนย3 
ได�แก. กลุ.มงานอํานวยการ กลุ.มงานวิจัย กลุ.มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ กลุ.มงาน
บริการวิจัยและถ.ายทอดเทคโนโลยี กลุ.มงานสิทธิประโยชน3 และจริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ.มงานตีพิมพ3
เผยแพร.บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย3บริการบริการวิชาการ และศูนย3เรียนรู� 4 
ศูนย3 ท่ีอยู.ภายใต�กลุ.มงานวิจัย ได�แก. 1) ศูนย3ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย3
เรียนรู�พัฒนานวัตกรรมและหุ.นยนต3 3) ศูนย3บ.มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) ศูนย3รู�เครือข.ายการพัฒนา
ชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันวิจัยและพัฒนาได�จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สําหรับรอบปPงบประมาณ 2558 – 2561 เพ่ือใช�เปFนแนวทางในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาต.อไป 
 
4. ทําเนียบผู�บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 พ.ศ. 2558 – 2561 ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห3 
 พ.ศ. 2561 – ปXจจุบัน  ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห3 
  
5. ข�อมูลพ้ืนฐาน 

5.1 ปรัชญา   
สถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานภายใต�ปรัชญาท่ีว.า “วิจัยเด.นเน�นบริการวิชาการสืบ 

สานภูมิปXญญาพัฒนาสู.องค3กรแห.งการเรียนรู�อนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม” 
5.2 วิสัยทัศน6 

สร�างเครือข.ายการวิจัยให�บริการวิชาการ ถ.ายทอดองค3ความรู�เทคโนโลยีใช� 
วิถีภูมิปXญญาพัฒนาและอนุรักษ3ธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมมีความพร�อมวิจัยสู.ประชาคมอาเซียนและ
สากล 

5.3 พันธกิจ 
  1. ส.งเสริมและพัฒนาองค3กร อาจารย3 บุคลากร และนักศึกษาให�มีศักยภาพในการวิจัย

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

  2. สนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช�ในการพัฒนาท�องถ่ิน  
  3. สร�างเครือข.ายความร.วมมือการวิจัยให�มีความพร�อมวิจัยสู.ประชาคมอาเซียนและ

สากล  
  4. เปFนแหล.งวิทยาการศูนย3เรียนรู�ให�บริการวิชาการเผยแพร.ถ.ายทอดองค3ความรู�

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ  
  5. ส.งเสริมการใช�วิถีภูมิปXญญาพัฒนาความเปFนมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ3ธรรม

ขาติและสิ่งแวดล�อม 
 
 5.4 ค�านิยมองค6กร (Core Value)  

  - 
  5.5 โครงสร�างการบริหารงาน 

   5.5.1 โครงสร�างองค6กร   
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  5.5.2 โครงสร�างการบริหาร 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 

หัวหน�ากลุ.มงานอํานวยการ 

อาจารย3 ดร.การณุ  พงศ3ศาสตร3 
รองอธิการบดีฝLายวิจัยและวิเทศสมัพันธ3 

ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ชาญณรงค3  วิเศษสัตย3 
รองผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ศักดิ์ศรี  สบืสิงห3 
ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางยุพเรศน3 ประทีป ณ ถลาง 
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร3 
เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส3 
เจ�าหน�าท่ีสถิต ิ

นายประจิตร  ประเสริฐสังข3 
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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  ภาระหน�าท่ี 
 1. กลุ�มงานอํานวยการ ประกอบด�วย 

  1.1 งานธุรการ 
1. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม หัวหน�ากลุ.มงาน  
2. นางสาวพรทิวา  สารจันทร3 เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
3. นางยุพเรศน3 ประทีป ณ ถลาง เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
4. นางสาวลัดดา  คุณหงส3 เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
5. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3 เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 

หน�าท่ี  อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร3และแผนปฏิบัติ
การ งานบริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ3 และงานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

1.2 งานการเงินและบัญชี 
1.นางสาวพรทิวา  สารจันทร3  หัวหน�ากลุ.มงาน  
2. ผู�ช.วยศาสตราจารย3บุญช.วง  ศรีธรราษฎ3 อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
 

หน�าท่ี  อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ.ายและ
ควบคุมงบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง และงานอ่ืนๆ ท่ีได�รับ
มอบหมาย 
 

 2. กลุ�มงานวิจัย ประกอบด�วย 
1. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห3หัวหน�ากลุ.มงาน 
2. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม  รองหัวหน�ากลุ.มงาน 
3. นางสาวพรทิวา  สารจันทร3  เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
4. นางยุพเรศน3  ประทีป ณ ถลางเจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 

5. นางสาวลัดดา  คุณหงส3   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3  เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
 

หน�าท่ี  อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน 
งานจัดการงานวิจัย งานส.งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก�าวหน�างานวิจัยและ
เล.มสมบูรณ3งานวิจัย งานบันทึกข�อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล.งทุนวิจัย
ภายในและแหล.งทุนวิจัยภายนอก งานประเมินผล งานสังเคราะห3และคัดเลือกงานวิจัย และงานอ่ืนๆ ท่ี
ได�รับมอบหมาย 
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 3. กลุ�มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพประกอบด�วย 
 1. ผู�ช.วยศาสตราจารย3ดร.ชาญณรงค3  วิเศษสัตย3  หัวหน�ากลุ.มงาน 

  2. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3        รองหัวหน�ากลุ.มงาน 
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
4. นางสาวพรทิวา  สารจันทร3     เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
5. นางยุพเรศน3  ประทีป ณ ถลาง    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  

   6. นางสาวลัดดา  คุณหงส3        เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
 

หน�าท่ี  อํานวยความสะดวกในการจัดการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพ           
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ งานส.งเสริมและพัฒนาคุณภาพ งานแต.งต้ังผู�เชี่ยวชาญ งานประกัน
คุณภาพ สถาบันฯ/ กพร. / สมศ.และงานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 

 4. กลุ�มงานบริการวิจัยและถ�ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด�วย 
1. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห3   หัวหน�ากลุ.มงาน 
2. นางยุพเรศน3  ประทีป ณ ถลาง    รองหัวหน�ากลุ.มงาน 
3. ผู�ช.วยศาสตราจารย3บุญช.วง  ศรีธรราษฎ3   อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
4. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.สุรพงษ3  แสงเรณู   อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
5. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.กนกกรณ3ศิริทิพย3  อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
6. ผู�ช.วยศาสตราจารย3สุภิมล  บุญพอก   อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
7. ผู�ช.วยศาสตราจารย3นิธินาถ  อุดมสันต3   อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
8. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
9. นางสาวพรทิวา  สารจันทร3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
10. นางสาวลัดดา  คุณหงส3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  

11. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
 

หน�าท่ี  อํานวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร.ข�อมูลงานวิจัย งาน
แสดงนิทรรศการและถ.ายทอดเทคโนโลยี งานห�องปฏิบัติการ ห�องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงาน
อ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

 5. กลุ�มงานสิทธิประโยชน6และจริยธรรมจรรยาบรรณวิจัย ประกอบด�วย 
 

1. ผู�ช.วยศาสตราจารย3ดร.ชาญณรงค3  วิเศษสัตย3  หัวหน�ากลุ.มงาน 
2. นางสาวลัดดา  คุณหงส3   รองหัวหน�ากลุ.มงาน 
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
4. นางสาวพรทิวา  สารจันทร3   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
5. นางยุพเรศน3  ประทีป ณ ถลาง   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  
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หน�าท่ี อํานวยความสะดวกในงานด�านกฎหมายท่ีเ ก่ียวข�อง งานสัญญาและ                
งานบันทึกข�อตกลง งานติดตามสัญญา งานลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร งานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย3 จรรยาบรรณการใช�สัตว3เพ่ืองานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอ่ืนๆ ท่ี
ได�รับมอบหมาย 

6. กลุ�มงานตีพิมพ6เผยแพร�บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประกอบด�วย 
1.ผู�ช.วยศาสตราจารย3ดร.ชาญณรงค3  วิเศษสัตย3  หัวหน�ากลุ.มงาน 
2. นางสาวพรทิวา  สารจันทร3   รองหัวหน�ากลุ.มงาน  
 3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  
4. นางยุพเรศน3  ประทีป ณ ถลาง   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  
5. นางสาวลัดดา  คุณหงส3   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 

6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  

หน�าท่ี  อํานวยความสะดวกในงานท่ีปรึกษาภายในประเทศ งานท่ีปรึกษาภายนอก
ประเทศ งานเชิญศาสตราจารย3อาคันตุกะ (Visiting  Professor) และงานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 

7. ศูนย6บริการวิชาการประกอบด�วย 
 1. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห3  หัวหน�ากลุ.มงาน 
 2. นางยุพเรศน3  ประทีป ณ ถลาง   รองหัวหน�ากลุ.มงาน 
 3. ผู�ช.วยศาสตราจารย3สุภิมล  บุญพอก  อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
4. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.สุรพงษ3  แสงเรณู  อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
5. ผู�ช.วยศาสตราจารย3นิธินาถ  อุดมสันต3  อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
6. ผู�ช.วยศาสตราจารย3ธรรมรตัน3  สินธุเดช  อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
 7. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.กนกกรณ3ศิริทิพย3 อาจารย3ประจํากลุ.มงาน 
 8. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
9. นางสาวพรทิวา  สารจันทร3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
10. นางสาวลัดดา  คุณหงส3   เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  

   11. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
 

หน�าท่ี  อํานวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน.วยงาน         
งานฝOกอบรมภายในและภายนอกหน.วยงาน งานประกันคุณภาพด�านการบริการทางวิชาการ งานจัดทํา
ข�อมูลสารสนเทศด�านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย  
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6. จํานวนบุคลากร 

  ในปPการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด�วยบุคลากร ได�แก. พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานประจําตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 8 คน จําแนกเปFน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน พนักงานประจําตามสัญญา จํานวน 2 คน แยกเปFนหน.วยงานภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้   

บุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สังกัด ช่ือ-สกุล ตําแหน.ง วุฒิการศึกษา 

ผู�บริหาร 

อาจารย3 ดร.การณุ พงษ3ศาสตร3 รองอธิการบดีฝLายวิจัยและ 

วิเทศน3สัมพันธ3 

PhD.Commerce 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห3 ผอ.สวพ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

ผศ.ดร.ชาญณรงค3 วิเศษสตัย3 รอง.ผอ.สวพ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

บุคลากร 

1. นางสาวณิชากมล ศรีอาราม จนท.บริหารงานท่ัวไป รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 

2. นางยุพรเรศน3 ประทีป ณ ถลาง จนท.บริหารงานท่ัวไป วท.บ. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

3. นางสาวพรทิวา สารจันทร3 จนท.การเงินและ
งบประมาณ 

บธบ. (การบัญชี) 

4. นางสาวลัดดา คุณหงส3 จนท.นักสถิต ิ วท.บ. (สถิติ)  

5. นายประจิตร ประเสริฐสังข3 จนท.บริหารงานท่ัวไป วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร3) 
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ตารางท่ี 1 ข�อมูลจํานวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน 

วุฒิการศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ 

ต่ํากว.า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย3 ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ          
   ข�าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - -  3 1 2 - - 
   พนักงานประจําตามสัญญา - - - - - - - - - 
สายสนับสนุน          
   ข�าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - 2 1 - - - - - 
   พนักงานประจําตามสัญญา 2 - 2 - - - - - - 

รวม 8  4 1 3 1 2 - - 
 

7. ข�อมูลงบประมาณ 

  ในรอบปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด จัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช�ในการบริหารจัดการและดําเนินงานซ่ึงครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด จํานวน 14,099,366  บาท รายละเอียดตาม 
 
ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

งบประมาณ งบประมาณแผ�นดิน งบประมาณบ.กศ. รวมงบประมาณ 
รวมงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 

ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 
13,736,366 บาท 363,000 บาท 14,099,366 บาท 
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ข�อมูลพ้ืนฐานโดยย�อเก่ียวกับงบประมาณ  (ข�อมูลปKงบประมาณ 2562)  

ลําดับ 
  

ประเภทงบประมาณ 
  

รหัสปKงบประมาณ 2562 
งบประมาณท่ี

ได�รับ 
รหัส ช่ืองบประมาณ จัดสรร (บาท) 

1. งบประมาณแผ.นดิน 2.2.1.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 240,000 

2. งบประมาณแผ.นดิน 3.1.1.7 

โครงการเครือข.ายการเรียนรู�ด�าน
สิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท�องถ่ิน
อย.างย่ังยืน 493,850 

3. งบประมาณแผ.นดิน 
4.1.1.1-
4.1.1.14 

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร�างองค3ความรู�พ้ืนฐานของประเทศ 
จํานวน 14 โครงการ 8,002,800 

4. งบประมาณแผ.นดิน 5.1.1.1 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข�าวหอม
มะลิทุ.งกุลาร�องไห�สู.มาตรฐานเกษตร
อินทรีย3 5,000,000 

5. 
งบประมาณบํารุง
การศึกษา 2.2.2.4 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 63,000 

8. 
งบประมาณบํารุง
การศึกษา 2.4.1.1 ค.าใช�จ.ายในการบริการวิชาการ 100,000 

9. 
งบประมาณบํารุง
การศึกษา 3.1.1.1 อุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 200,000 

      รวม 14,099,650 
 

ท่ีมา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณแผ.นดิน ได�รับจัดสรร จํานวนเงิน 13,736,650 บาท  
   2. งบประมาณบํารุงการศึกษาได�รับจัดสรร จํานวนเงิน 363,000 บาท 
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ส�วนที่ 2 
องค6ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
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ตัวช้ีวัดท่ี  2.1  : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 
การเก็บข�อมูล : ปKการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม  2562) 

 
เกณฑ6การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ  

3 – 4 ข�อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
 
ผลการดําเนินงาน : 
  ในรอบปPการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�ดําเนินการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค3 โดยมีผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ3มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
ต. ก. ข�อ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน6ในการบริหารงานวิจัยและ

งานสร�างสรรค6 
        1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการดําเนินงานตาม
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน3ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร�างสรรค3 ดังน้ี  
             1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห�งชาติ (ระบบ NRMS) หรือ
http://www.nrms.go.th นักวิจัยสามารถยื่นแบบเสนองานวิจัย (เค�าโครงวิจัย) เพ่ือขอรับ
ทุนจากแหล.งทุนต.างๆ และสามารถนําออกข�อมูลจากฐานข�อมูลนักวิจัยได� รวมท้ังติดตาม
สถานะของงานวิจัยของนักวิจัยแต.ละบุคคลโดยมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสท้ัง
ผลการดําเนินงานและงบประมาณในการวิจัยโดยผ.านระบบ NRMs ส.วนผู�บรหิารงานวิจัย
สามารถติดตามและรวบรวมข�อมลูนักวิจัย โครงการท่ีเสนอขอรับทุน หรือโครงการท่ีผ.านการ
พิจารณาให�การสนับสนุนได�อย.างรวดเร็วยิ่งข้ึน (2.1.1(1) 
             2) ระบบฐานข�อมลูงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�อยเอ็ด หรือ http://www.research.reru.ac.th นักวิจัยสามารถติดตามสถานะของ
โครงการวิจัยได� ส.วนผู�บริหารสามารถติดตามและรวบรวมข�อมลูนักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญใน
แต.ละสาขาและศาสตร3ต.างๆ โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน แหล.งทุน และงบประมาณของ
นักวิจัยในแต.ละคณะได�อย.างรวดเร็วยิ่งข้ึน  (2.1.1(2) 
            3) เว็บไซด6สถาบันวิจยัและพัฒนา หรือ http://www.research.reru.ac.th 
สําหรับนักวิจยัสามารถติดตามข.าวประชาสัมพันธ3 เช.น โครงการฝOกอบรม เชิญส.งบทความ
วิจัย นําเสนอผลงานวิจัย การรับสมัครทุนวิจัย เปFนต�น และกรอบการวิจัยและเปuาหมายการ

 
 
 
2.1.1 (1) ระบบ NRMS หรือ
http://www.nrms. 
go.th  
 
 
 

2.1.1 (2) ระบบฐานข�อมูล
งานวิจัย หรือ 
http://www.research. 
reru.ac.th 
 
2.1.1 (3) เว็ปไซด3สถาบันวิจัย
และพัฒนา หรือ 
http://www.research. 
reru.ac.th 
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วิจัย เช.น แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปวิจัยแบบบูรณาการ แผนบูรณาการการวิจัยและ
นวัตกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมแห.งชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร3ชาติ 20 ปP เปFนต�น 
(2.1.1(3) 
           4) คู�มือบริหารงานวิจัย 2.1.1.(4) ท่ีแสดงให��เห็นถึงระบบ กลไก กระบวนการ และ
ข้ันตอนในการดําเนินการ เช.น การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การเบิกจ.ายทุนอุดหนุนการวิจยั 
เปFนต�น เพ่ือให�นักวิจัยสามารถปฏบัิติได�อย.างถูกต�องและรวดเร็วยิ่งข้ึน และสามารถดาวน3
โหลดได�ท่ีเว็บไซด3 สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.reru.ac.th  (2.1.1(4) 
            5) รายงานผลการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปKงบประมาณ 
2561 2.1.1.(5) ท่ีแสดงให��เห็นถึงระบบ กลไก กระบวนการ และข้ันตอนในการดําเนินการ 
เช.น การขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั การเบิกจ.ายทุนอุดหนุนการวิจัย เปFนต�น (2.1.1(5)      
            6) จุลสารวิจัยบริการถ�ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, 
Service, and Technology Transfer) 2.1.1(6) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได�ดําเนินการ
จัดทําจุลสารวิจยับริการถ.ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร. ประชาสัมพันธ3ผลการดําเนินงาน
ด�านการวิจัยและบริการวิชาการแก.ชุมชน จํานวน 4 ฉบับต.อปP (2.1.1(6) 
  

 

2.1.1.(4) คู.มือบริหารงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
2.1.1.(5) รายงานผลการ
ดําเนินงานสถาบันวิจยัและ
พัฒนา ประจําปPงบประมาณ 
2561 
2.1.1.(6) จุลสารวิจัยบริการ
ถ.ายทอดเทคโนโลยี (The 
Pamphlet of Research, 
Service, and Technology 
Transfer) 

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
 
 

 2 สนับสนุนพันธกจิด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค6อย�างน�อยในประเด็นต�อไปนี้  
- ห�องปฏิบัติการหรือห�องปฏิบัติงานสร�างสรรค6 หรือหน�วยวิจัย หรือศูนย6เคร่ืองมือหรือศูนย6ให�

คําปรึกษาและสนบัสนนุการวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 
- ห�องสมุดหรือแหล�งค�นคว�าข�อมูลสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร�างสรรค6 เช�น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห�องปฏบัิติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร�างสรรค6 การจัดให�มีศาสตราจารย6อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย6รับเชิญ (visiting professor) 

     2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 ดังต.อไปน้ี 
          2.1.1 มีห�องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ ห�องปฏิบัติงานสร�างสรรค6 หรือหน.วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย3เครื่องมือ หรือศูนย3ให�คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  ได�แก. ห�องปฏิบัติการเคมี 
ห�องปฏิบัติการชีววิทยา ฯลฯ ของคณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร3 ของศูนย3คอมพิวเตอร3 สําหรับให�บริการแก.อาจารย3 นักวิจัย บุคลากร ทุกคณะ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด�านการวิจัย มีห�องคลินิกเทคโนโลยี ของคณะศิลปศาสตร3และ
วิทยาศาสตร3 สําหรับให�คําปรึกษาและถ.ายทอดความรู�ทางวิทยาศาสตร3 แก.อาจารย3 นักวิจัย 
บุคลากร ทุกคณะ (2.1.2 (1) 
          2.1.2 มีห�องสมุดกลาง ของศูนย3วิทยบริการ สําหรับให�บริการในการสืบค�นข�อมูล
และผลงานวิจัย และให�บริการยืมหนังสือ วารสาร โดยสามารถสืบค�นข�อมูลผ.านอินเทอร3เน็ต
ได�อย.างรวดเร็ว เพ่ือให�อาจารย3 นักวิจัย บุคลากร ทุกคณะสามารถเข�าถึงฐานข�อมูล และใช�
ฐานข�อมูลดังกล.าวในการค�นคว�าข�อมูลและผลงานวิจัย (2.1.2(2) 

2.1.2 (1) ห�องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร3 ,ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร3 ,คลินิก
เทคโนโลย ี
2.1.2.(2) ห�องสมุด ศูนย3วิทย
บริการ 
2.1.2 (3) ระบบความ
ปลอดภัยสําหรับ
ห�องปฏิบัติการ 
2.2.2 (4) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการการประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ICET 
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          2.1.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย ในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร�างสรรค3 เช.น ระบบความปลอดภัยสําหรับห�องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร3และ
วิทยาศาสตร3 (2.1.2(3)  
     2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�จัดกิจกรรมวิชาการท่ี
ส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 จํานวน 5 กิจกรรม ดังต.อไปน้ี 
          2.2.1 จัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET 
III The 3nd National and International Conference on Education and 
Technology  ICET III : Innovative Local Development วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 2.1.2 (4) โดยบัณฑิต
วิทยาลัยร.วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด เพ่ือเปFนการแลกเปลี่ยน
ความรู� ประสบการณ3 การเผยแพร.ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพ่ือก.อให�เกิดองค3ความรู�ใน
การนําไปสู.การประยุกต3ใช�เพ่ือพัฒนาประเทศต.อไป โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณาจารย3 นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท้ังในและต.างประเทศเข�าร.วม
นําเสนอผลงาน จํานวน 111 คน มีจํานวนบทความเข�าร.วมนําเสนอผลงานระดับชาติ คิดเปFน 
ร�อยละ 81.98 และระดับนานาชาติคิดเปFนร�อยละ 18.02 (2.1.2(4) 
          2.2.2 การเป/นเจ�าภาพร�วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปK 2562 
จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี (2.1.2(2) 
               1) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฏัเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปP 2562 
“วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินอย.างยั่งยืน” วันศุกร3ท่ี 22 มีนาคม 2562 ณ ห�อง
ประชุมช้ัน 2 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
           2) การประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ6ศึกษา คร้ังท่ี 1 “สายน้ําโขงกับ
งานวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือพัฒนาท�องถิ่น” วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห�องประชุมพนม
ศิลปo        คณะศิลปศาสตร6และวิทยาศาสตร6 มหาวิทยาลัยนครพนม 
               3) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 2 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ียั่งยืน” (The 3nd National Research Conference – 
CPRU 2019: Sustainable Local Development through Research and Innovation) 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
         2.2.3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการพัฒนาท�องถิ่น ประจําปK
งบประมาณ 2562  เ พ่ือส.งเสริมและพัฒนางานวิจัยด�านการพัฒนาท�องถ่ิน                   
โดย อาจารย3ศิลป}ชัย นิลกรณ3 วิทยากรผู�เ ช่ียวชาญจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห.งชาติ  (วช.) วันท่ี 12 ตุลาคม 256ณ ห�องประชุ A ช้ัน 9 อาคารเฉลิม                      
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ซ่ึงมีคณาจารย3 นักวิจัยจากทุกคณะเข�าร.วม
โครงการ จํานวน 80 คน  (2.1.2(6)  
      2.2.4 จัดโครงการมหกรรมงานวิจัยส.วนภูมิภาค ประจําปP 2562 (Regional Research 
Expo 2019) ระหว�างวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ6 และวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย6 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด นํานักวิจัยเข�าร�วมจัด

III 
2.1.2.(5) แบบตอบรับการเข�า
ร.วมเปFนเจ�าภาพประชุม
วิชาการระดับชาต ิและสาร
จากอธิการบด ี
2.1.2(6) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ิน ประจําปP
งบประมาณ 2561   
2.1.2 (7) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการมหกรรม
งานวิจัยส.วนภูมภิาค ประจําปP 
2562 (Regional Research 
Expo 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 (8) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand  
Research Expo 2019) 
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นิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู�ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย6 เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต�างๆ ได�มี
โอกาสนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพต�อผู�สนใจและผู�ใช�ประโยชน6ท้ังในระดับชุมชน 
องค6กร พาณิชย6/อุตสาหกรรมได� โดยนําเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย6สังคม
เกษตรกรรมสมัยใหม� จํานวน 5 เร่ือง ประกอบด�วย 1) การขยายพันธุ6และการเก็บรักษา
พันธุ6กล�วยไม�ปqากะเรกะร�อนกล�วยไม�ปqาใกล�  สูญพันธุ6ในกลุ�มปqาชุมชน โดย ดร.จตุพร 
หงส6ทองคํา และอาจารย6รชยา พรมวงศ6 2) การยกระดับมาตรฐานการย�อมผ�า ด�วยสี
ธรรมชาติ ตําบลท�าม�วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.กนกกรณ6 ศิริทิพย6 3) 
การศึกษาศิลปะภาพพิมพ6เทคนิคเพลทแม�พิมพ6เจลลาตินด�วยการใช�สีธรรมชาติในท�องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด โดย อาจารย6รชต อินทร6ชา4) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชนิดของไม�ต�นและการใช�ประโยชน6จากพืชสมุนไพรจากชุมชนไทลาว ในเขต
ปqาอนุรักษ6 วัดปqาพรหมประทาน บ�านน้ําคํา ตําบลโนนชัยศรี อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร�อยเอ็ดโดย ดร.เอ้ือมพร จันทร6สองดวง 5) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ6ปqาไม� 
กรณีศึกษา : ปqาดงหันบ�านท�าม�วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด โดยใช�กระบวนการทาง
สิ่งแวดล�อมศึกษา โดย ผศ.ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห6 และคณะ (2.1.2(7) 
     2.2.5 จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
(Thailand  Research Expo 2019) ระหว�างวันท่ี 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด6 และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร6เซ็นทรัลเวิลด6 กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด นํานักวิจัยเข�าร�วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาประเทศสู�ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด6 และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร6 เซ็นทรัลเวิลด6 กรุงเทพฯ เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย
ในสาขาวิชาการต�างๆ ได�มีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพต�อผู�สนใจและผู�ใช�
ประโยชน6ท้ังในระดับชุมชน องค6กร พาณิชย6/อุตสาหกรรมได� โดยนําเสนองานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย6สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม� จํานวน 5 เร่ือง ประกอบด�วย 1) ผล
ของสายพันธุ6ข�าวพ้ืนเมืองหมู�บ�านท�าม�วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ต�อการเจริญของ
ดอกเห็ดถั่งเช�าสีทอง โดย ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข      2) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ6
สิ่งแวดล�อมของประชาชนในเขตจังหวัดร�อยเอ็ดเพ่ือลดภาวะโลกร�อน โดย  ผศ.ดร.ศักด์ิศรี 
สืบสิงห6 3) การรวบรวมข�อมูลภูมิปsญญากลุ�มชาติพันธุ6เพ่ือ     การอนุรักษ6และใช�
ประโยชน6ยางนาตามภูมิปsญญาอีสาน โดย ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ิ สมพร       4) บิวต้ีฟลูโรส
เซล (ผลิตภัณฑ6ความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย ผศ.ดร.กนกกรณ6 ศิริทิพย6         5) ความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการใช�ประโยชน6ของไม�ต�นในเขตปqาชุมชน    โคก
กุง โดย ดร.เอ้ือมพร จันทร6สองดวง (2.1.2(8)  

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  3 จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป/นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 

 
 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป/นทุนวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค6 ให�กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด�วย 
   3.1 งบประมาณรายจ�ายจากสํานักงบประมาณ โดยการพิจารณาของสํานักงานณะ
กรรมการวิจัยแห.งชาติ จํานวน 14 โครงการ เปFนจํานวนเงิน 8,002,800 บาท (2.1.3(1)-(3) 

2.1.3 (1) เอกสารจัดสรร
งบประมาณประจําปP
งบประมาณรายจ.าย พ.ศ. 
2562  
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ดังน้ี 
 

คณะ จํานวนโครงการ 
 

งบประมาณ 
 (บาท) 

คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 3 638,500 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  - - 
คณะครุศาสตร3 5 5,189,500 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 469,100 
คณะนิติรัฐศาสตร3 5 1,705,700 

รวมท้ังส้ิน 14 8,002,800  

2.1.3 (2) ข�อมูลสถานะ
โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�อยเอ็ด 
2.1.3 (3) สัญญารับทุน
โครงการวิจัย 
 
 
 
 

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ6ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ6ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
     4.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให�นักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยให�การ
สนับสนุนค.าใช�จ.าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ3การให�รางวัล
การเผยแพร.ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค3 พ.ศ. 2556 2.1.4.(1)  ในปPการศึกษา 2562 มี
นักวิจัยได�รับอนุมัติเงินรางวัลจากการตีพิมพ3เผยแพร.ผลงาน เปFนจํานวนเงิน 194,909.71 
บาท (2.1.4.(2) ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนจากปPการศึกษา 2561 เปFนจํานวนเงิน 161,180  บาท มี
รายละเอียดดังต.อไปน้ี 
          1) งานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ6 ข�อ 7.1.1 มีการตีพิมพ3ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด/มีการตีพิมพ3ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/หรือมีการตีพิมพ3ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข�อมูล TCI ในปP พ.ศ. 2561 จํานวนรวมท้ังสิ้น 46 เรื่อง เปFนจํานวนเงิน 69,000 บาท 
ดังน้ี 

 
คณะ 

จํานวนเรื่อง งบประมาณ 
 (บาท) 

คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 12 18,000 
คณะครุศาสตร3 10 15,000 
คณะพยาบาลศาสตร3 11 16,500 
คณะนิติรัฐศาสตร3 5 7,500 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5 7,500 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4,500 

รวมท้ังส้ิน 46 69,000 

2.1.4.(1) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด 
เรื่อง หลักเกณฑ3การให�รางวัล
การเผยแพร.ผลงานวิจัยและ
งานสร�างสรรค3 พ.ศ. 2556 
2.1.4.(2) สรุปผลการขอเบิก
เงินค.าตอบแทนเงินรางวัลใน
การตีพิมพ3เผยแพร.ผลงานวิจยั 
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          2) งานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ6 ข�อ 7.1.2 มีการตีพิมพ3ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู.ในระเบียบของสมศ. จํานวน 1 เรื่อง คณะนิติรัฐศาสตร3 เปFนจํานวนเงิน 3,000 
บาท (2.1.4(2) 
          3) งานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ6 ข�อ 7.1.3 มีการตีพิมพ3ในระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข�อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู.ในควอร3ไทท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปPล.าสุดใน Subject category 
ท่ีตีพิมพ3หรือมีการตีพิมพ3ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงปรากฏอยู.ในระเบียบ
ของ สมศ. จํานวน 1 เรื่อง คณะครุศาสตร3 เปFนจํานวนเงิน 6,000 บาท (2.1.4(2) 
          4) งานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ6 ข�อ 7.1.4 มีการตีพิมพ3ในระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข�อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู.ในควอร3ไทท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปPล.าสุดใน Subject category 
ท่ีตีพิมพ3หรือมีการตีพิมพ3ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงปรากฏอยู.ในระเบียบ
ของ ISI หรือ Scopus จํานวน 1 เรื่อง คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 เปFนจํานวนเงิน 
12,000 บาท (2.1.4(2) 
          5) งานวิจัยท่ีได�รับค�าตีพิมพ6 (page charge) ผลงานในวารสารวิชาการ จํานวน 
22 เรื่อง เปFนจํานวนเงิน 104,809.71 บาท ดังน้ี  

 
คณะ 

 

จํานวนเรื่อง 
งบประมาณ 

 (บาท) 
คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 8 26,100 
คณะนิติรัฐศาสตร3 1 2,000 
คณะครุศาสตร3 7 55,809.71 
คณะพยาบาลศาสตร3 1 2,000 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5 19,000 

รวมท้ังส้ิน 22 104,809.71 
 

 
ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย6และนกัวิจัย มีการสร�างขวัญและกาํลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย6และ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค6ดีเด�น 
 

     5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย6และนักวิจัย จํานวน 5 กิจกรรม ดังต.อไปน้ี 
          5.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย6” สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย3” วันท่ี 14 มกราคม 2562 ณ ห�องประชุม EDU206 คณะครุศาสตร3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร�อยเอ็ด   ซ่ึงมีคณาจารย3 นักวิจัยทุกคณะ เข�าร.วมโครงการ จํานวน 74 คน (2.1.5(1) 

2.1.5 (1) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย3” ประจําปP
งบประมาณ 2562   
2.1.5 (2) รายงานผลการ
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          5.1.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการพัฒนาท�องถิ่น เพ่ือส.งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยด�านการพัฒนาท�องถ่ิน โดยอาจารย3ศิลป}ชัย นิลกรณ3 วิทยากรผู�เช่ียวชาญจาก 
สํ า นั ก ง านคณะกรรมการ วิ จั ยแห. งชาติ  ( วช . )  วั น ท่ี  12  ตุ ล าคม  2561  ณ  ห� อ ง
ประชุม A ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซ่ึงมีคณาจารย3 นักวิจัย
จากทุกคณะเข�าร.วมโครงการ จํานวน 80 คน (2.1.5(2)  
          5.1.3 จัดโครงการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการโดยการบริการรับใช�สังคม กิจกรรม    
การพัฒนาผลงานตีพิมพ6และการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือ
สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ3และการเข�าสู.ตําแหน.งทางวิชาการขอ
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ให�มีคุณวุฒิ
และตําแหน.งทางวิชาการสูงข้ึน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยสู.
มาตรฐานสากล วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห�องประชุม A ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยากร ได�แก. ศาสตราจารย3 ดร.อลงกต แทนออมทอง และรอง
ศาสตราจารย3 ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มีคณาจารย3 นักวิจัยจากทุกคณะเข�าร.วมโครงการ 
จํานวนท้ังสิ้น 80 คน  (2.1.5(3) 
          5.1.4 จัดกิจกรรมคัดเลือกนักวิจัยดีเด�น มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด โดยมี           
การดําเนินการคัดเลือกตามระบบ กลไกในการคัดเลือกนักวิจัยดีเด.นตามเกณฑ3การดําเนินการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ผ.านกระบวนการประชุมเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกนักวิจัยดีเด.นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด จํานวน 1 คน เพ่ือเข�ารับโล.และเกียรติ
บัตรเน่ืองในงานมหกรรมการวิจัย “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” (2.1.5(4)  
          5.1.5 ได�รับรางวัลชมเชยในการจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส�วนภูมิภาค 
ประจําปK 2562 (Regional Research Expo 2019) ระหว.างวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ3 และ
วันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย3 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�อยเอ็ด ได�รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย เพ่ือเผยแพร.สู.
สาธารณะ (2.1.5(5) 
                 5.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการสร�างขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย6และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค6ดีเด�น 
ดังต.อไปน้ี 
         5.2.1 สนับสนนุค�าใช�จ�าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด เร่ือง หลักเกณฑ6
การให�รางวัลการเผยแพร�ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค6 พ.ศ. 2556  เปFนจํานวนเงิน 
194,909.71 บาท 2.1.4(2)  
         5.2.2 เผยแพร�ภาพนักวิจัย และผลงานของนักวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ6เผยแพร�ท้ังใน
และต�างประเทศบนเว็ปไซด6 สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.reru.ac.th  
         5.2.3 มอบเกียรติบัตรยกย.องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ3 จํานวน 76 คน  
ได�แก. คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 จํานวน 12 คน คณะครุศาสตร3 จํานวน 28 คน 
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 5 คน คณะนิติรัฐศาสตร3 จํานวน 9 คน คณะพยาบาลศาสตร3 จํานวน 5 

ดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ิน ประจําปP
งบประมาณ 2562 
2.1.5 (3) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการเข�าสู.
ตําแหน.งทางวิชาการโดย
การบริการรับใช�สังคม 
กิจกรรม การพัฒนาผลงาน
ตีพิมพ3และการเข�าสู.ตําแหน.ง
ทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ 
2.1.5.(4) หนังสือขอเรียน
เชิญรับเกียรติบัตรจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห.งชาติ 
2.1.5.(5) เกียรติบัตรรางวัล
ชมเชยในการจัดนิทรรศการ
มหกรรมงานวิจัยส.วน
ภูมิภาค ประจําปP 2562 
(Regional Research Expo 
2019) 
2.1.5.(6) ภาพเกียรติบัตรยก
ย.องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ท่ีมีผลงานตีพิมพ3 
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คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 15 คน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน 
          5.2.4 ยกย�อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด�น โดยการแสดงผลงานวิจัยและเข�ารับรางวัล
นักวิจัยดีเด�น ประจําปK 2561 เน่ืองในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัยครั้งท่ี 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�แก. ผู�ช.วยศาสตราจารย3 ดร.ปาริชาติ ประเสริฐ
สังข3 
          5.2.5 มอบโล� และเกียรติบัตรสําหรับนักวิจัยดีเด�นในแต�ละสาขา ประจําปK 2561 
เน่ืองในงานประชุมคณาจารย3และบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด  
          5.2.6 มอบโล� และเกียรติบัตรรางวัลนักวิจัยดีเด�น และนักวิจัยรุ�นใหม�ดีเด�น สาขา
มนุษย6ศาสตร6และสังคมศาสตร6  สาขาวิทยาศาสตร6  ประจําปK  2561 และรางวัล 
Presidential Awards ในโอกาสครบรอบ 20 ปK มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด  โดยมอบ
รางวัลในงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET III “The 
3nd National and International Conference on Education and Technology  ICET III 
: Innovative Local Development” วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด  
 
ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  6 มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ�มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6ท่ีนําไปใช�ประโยชน6

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
     6.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยใน       
การคุ�มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6ท่ีนําไปใช�ประโยชน6และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด ดังต.อไปน้ี 
          6.1.1 มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ว.าด�วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย3 
พ.ศ. 2556  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ว.าด�วยจรรยาบรรณ การใช�สัตว3เพ่ือ
งานวิจัย พ.ศ. 2556 (2.1.6(1)–(2) 
          6.1.2 แต�งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย3 และแต.งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใช�สัตว3เพ่ืองานวิจัย (2.1.6(3)-(4) 
          6.1.3 มีระบบคุ�มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6 ตามข้ันตอนการ
ดําเนินการในคู.มือบริหารงานวิจัย (2.1.2(4) 
          6.1.4 มีระบบและกลไกการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตามข้ันตอนการดําเนินการ
ในคู.มือบริหารงานวิจัย (2.1.1(4) 
       6.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการดําเนินการเพ่ือช�วย
ในการคุ�มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค6ท่ีนําไปใช�ประโยชน6และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด ดังต.อไปน้ี 
           6.2.1 มีนักวิจัยขอเสนอโครงการวิจัยด�านสังคมศาสตร6/มนุษยวิทยา เพ่ือขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย3 โดยผ.านกระบวนการดําเนินงานตามข้ันตอน จํานวน 

2.1.6 (1) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด 
ว.าด�วยจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย3 พ.ศ.2556  
2.1.6 (2) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด 
ว.าด�วยจรรยาบรรณ การใช�
สัตว3เพ่ืองานวิจัย พ.ศ. 2556  
2.1.6 (3) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย3 
2.1.6 (4) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
การใช�สัตว3เพ่ืองานวิจัย 
2.1.1 (4) คู.มือบริหารงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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18 เรื่อง ได�แก. อาจารย3จากคณะครุศาสตร3 จํานวน 2 เรื่อง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
จํานวน 1 เรื่อง คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 จํานวน 8 เรื่อง และคณะพยาบาลศาสตร3 
จํานวน 7 เรื่อง (2.1.6(5) 
           6.2.2 มีการนําผลงานด�านการวิจัยและการบริการวิชาการแก�สังคมขอเลข
มาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) คือจุลสารวิจัยบริการถ.ายทอดเทคโนโลยี โดย
เผยแพร.จํานวน 83 แห.ง และผู�รับบริการมีความพึงพอใจต.อจุลสารวิจัยบริการถ.ายทอด
เทคโนโลยี ภาพรวมอยู.ในระดับมาก จํานวน 4 ฉบับต.อปP (2.1.6(6) 
      

2.1.6 (5) สรุปผลการขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย3 
2.1.6 (6) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการจัดทําจุลสาร
วิจัยบริการถ.ายทอดเทคโนโลย ี
 

 
 
ผลการประเมินตนเอง :  
  จากผลการดําเนินงานข�างต�นเม่ือประเมินโดยใช�เกณฑ3มาตรฐานและอิงเกณฑ3การประเมินตัว
บ.งชี้ ของ สกอ. ในรอบปPการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีผลการประเมินสรุปได� ดังนี้ 

 

ตัวบ�งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ�งช้ี 
เกณฑ6 

มาตรฐาน 
เปyาหมาย 
ปK 2561 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

การบรรลุ 
เปyาหมาย 

คะแนน 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค3 

P 6 ข�อ 5 ข�อ 6 ข�อ 
 
� 
 

5 
คะแนน  
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องค6ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก�สังคม 
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ตัวช้ีวัดท่ี  3.1  : การบริการวิชาการแก�สังคม 
การเก็บข�อมูล : ปKการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม  2562) 

เกณฑ6การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข�อ 

 
ผลการดําเนินงาน :  

ในรอบปPการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�ดําเนินการบริการวิชาการแก.
สังคม โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ3มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  1 กําหนดชุมชนหรือองค6การเปyาหมายของการให�บริการทางวิชาการแก�สังคมโดยมีความ

ร�วมมือระหว�างคณะหรือหน�วยงานเทียบเท�า 
     ศูนย6บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด โดยคณะกรรมการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากทุกคณะได�พิจารณากําหนดชุมชน
เปuาหมายเพ่ือให�ทุกหน.วยงานได�ร.วมกันให�บริการทางวิชาการแก.สังคม ไว� 2 กลุ.มหลักๆ คือ 
          1) กลุ.มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ได�แก. ชุมชนตําบลเกาะแก�ว ตําบลท.าม.วง อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร�อยเอ็ด 
           2) กลุ.มประชาชนจังหวัดร�อยเอ็ด ตามโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร3มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท�องถ่ินอย.างยั่งยืน และโครงการตามแผนบูรณาการ การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค                      
     ศูนย6บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการดําเนินการ
สํารวจความต�องการของชุมชนท�องถ่ินและจังหวัด เพ่ือนํามากําหนดเปFนแผนงานในการบริการ
วิชาการท่ีใช�ความเช่ียวชาญทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลยัเปFนหลักประกอบความร.วมมือ
ของหน.วยงานต.างๆในจังหวัด ได�ร.วมกําหนดเปFนแผนการดําเนินงาน โดยมรีะบบและกลไกในการ
ดําเนินการดังน้ี 
          1) มีแผนบริการวิชาการแก�สังคมเป/นระบบในการบริการวิชาการแก�สังคม ท่ีสามารถ
ติดตามและประเมินผลได� 3.1.1.(1) โดยได�กําหนดชุมชนตําบลท.าม.วง และชุมชนตําบลเกาะแก�ว เปFน
พ้ืนท่ีให�บริการทางวิชาการต.อเน่ืองเมื่อปP 2560 และปPการศึกษา 2561 มุ.งพัฒนา 2 กลุ.มชุมชน
เปuาหมาย โดยประชุมระดมความคิดเห็น และหาแนวทางการพัฒนาร.วมกันสอดคล�องกับความจําเปFน
ของกลุ.มเปuาหมายท่ีกําหนดไว�ข�างต�น คือ           
          2) ชุมชนเปyาหมายท่ีอยู�โดยรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด�วย 1) ชุมชนตําบลท.าม.วง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด และ 2) ชุมชนตําบลเกาะแก�ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ซ่ึงพบปXญหา
ด�านการบริหารจัดการขยะในชุมชน และต�องการประกอบอาชีพทํานาท่ีปลอดภัยจากสารเคมี เพ่ือให�

3.1.1.(1) เล.มแผนบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร�อยเอ็ด 
 3.1.1.(2) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร�อยเอ็ด ปP 2562 
3.1.1.(3)  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการครั้งท่ี 1/2562 
3.1.1.(4) บันทึกข�อตกลง
ความร.วมมือระหว.าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด
กับเทศบาลตาํบลท.าม.วง 
3.1.1.(5) บันทึกข�อตกลง
ความร.วมมือระหว.าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด
กับเทศบาลตาํบลเกาะแก�ว 
3.1.1.(6)  รายงานผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ3 OTOP โดย
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สุขภาพชีวิตและความเปFนอยู.ท่ีดีข้ึน มีกิจกรรมท่ีดําเนินการอย.างต.อเน่ือง จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี  
              2.1) การบริหารจัดการขยะ มี 3 โครงการ คือ โครงการส.งเสริมการใช�วิถีภูมิปXญญา
พัฒนาความเปFนมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ3ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง การบริหารจัดการ
ขยะ (ปPงบประมาณ 2560) โครงการบริการวิชาการถ.ายทอดองค3ความรู� เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน (ปPงบประมาณ 2561) และโครงการเครือข.ายการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท�องถ่ินอย.างยั่งยืน การบริหารจัดการขยะ (ปPงบประมาณ 2562) 
              2.2) การปลูกข�าวหอมมะลิอินทรีย6 มี 3 โครงการ คือ โครงการส.งเสริมการใช�วิถีภูมิ
ปXญญาพัฒนาความเปFนมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ3ธรรมชาติสิ่งแวดล�อม กิจกรรม การปลูกข�าว
หอมมะลิอินทรีย3(ปPงบประมาณ 2559) การติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพข�าวหอมมะลิ
อินทรีย3 โดยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด (ปPงบประมาณ 2560) โครงการส.งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร(โรงเรียนชาวนา) เพ่ือพัฒนาการทํานาท่ีมีคุณภาพ  และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรด�วยวิทยาศาสตร3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (ปPงบประมาณ 2561) โครงการ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตข�าวหอมมะลิทุ.งกุลาร�องไห�สู.มาตรฐานเกษตรอินทรีย3 (ปPงบประมาณ 2562)   
          3) กลุ�มประชาชนในจังหวัดร�อยเอ็ด ตามโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร6มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือพัฒนาท�องถิ่นอย�างย่ังยืน มีจํานวน 1 โครงการ ได�แก. 
               3 .1 )  โครงการ เค รือข� ายการ เ รียน รู� ด� านสิ่ ง แวดล� อม เ พ่ือบ ริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท�องถิ่นอย�างย่ังยืน “การบริหารจัดการขยะ” (ปPงบประมาณ 2562)  
               3.2) โครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค มี 1 โครงการ โครงการ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตข�าวหอมมะลิทุ�งกุลาร�องไห�สู�มาตรฐานเกษตรอินทรีย6 (ปPงบประมาณ 2562) 
     ศูนย6บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ดําเนินการ
ขับเคลื่อนระบบการบริการวิชาการแก.สังคมโดยมีการแต.งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ประจําปP 2562 ท่ีประกอบด�วยคณะกรรมการท่ีเปFนตัวแทนจากทุกคณะ 
3.1.1.(2) และมีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ อย.างต.อเน่ือง 3.1.1.(3)                               
               1) มีการลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการระหว�างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�อยเอ็ดกับหน�วยงาน ได�แก. เทศบาลตําบลเกาะแก�ว เทศบาลตําบลท.าม.วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร�อยเอ็ด ซ่ึงประเด็นความร.วมมือประกอบด�วย 4 ประเด็น 3.1.1.(4)- 3.1.1.(5)  ดังน้ี  
                  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านอาชีพ  
                  2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม  
                  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการศึกษาและสิ่งแวดล�อม  
                  4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการเมือง การปกครอง  
           2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�ร�วมกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดร�อยเอ็ด ได�จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ3 OTOP โดยเครือข.ายองค3ความรู� KBO จังหวัด
ร�อยเอ็ด เพ่ือพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ3 OTOP ให�มีคุณภาพ ได�มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ3ท่ีเหมาะสม 
และสามารถสร�างเปFนนวัตกรรม จํานวน 10 ผลิตภัณฑ3และเพ่ือเตรียมผลิตภัณฑ3 OTOP ท่ีผ.าน
กระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข.ายองค3ความรู� KBO จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ3 เข�าร.วม

เครือข.ายองค3ความรู� KBO 
จังหวัดร�อยเอ็ด 
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ประกวดและเผยแพร.ผลการดําเนินงาน 3.1.1.(6)   
 

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  2 จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส�วนร�วมจากชมุชนหรือองค6การเปyาหมายท่ีกําหนดในข�อ 1 

      ศูนย6บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�จัดทําแผน
บริการวิชาการ โดยมีส.วนร.วมจากชุมชนหรือองค3การเปuาหมายท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
      1) การสํารวจความต�องการของชุมชนและหน�วยงานภาคีเครือข�ายโดยเป/นการจัดทําแผน
ความร�วมมือท่ีระบุไว�ใน MOU 3.1.2 (1) , 3.1.1.(4) , 3.1.1.(5)  จากการทําแผนดังกล.าวทําให�ได�
แนวทางการพัฒนาชุมชนประจําปPงบประมาณ 2562 มีโครงการตามแผนการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 3.1.1.(1) ดังน้ี  
        กลุ�มท่ี 1 กลุ�มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการศึกษาและสิ่งแวดล�อม 
มี 2 โครงการ คือ 
                1. โครงการบริการวิชาการแก.ท�องถ่ินเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�ชุมชนเขตพ้ืนท่ีบริการ  
(ด�านสิ่งแวดล�อม) ประจําปPงบประมาณ 2562 - 3.1.2 (2) 
                2. โครงการเครือข.ายการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท�องถ่ินอย.างยั่งยืน 3.1.2 (3)  
                        - กิจกรรมสังเคราะห3และถอดบทเรียนด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท�องถ่ิน 
                       - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท�องถ่ิน  
                       - กิจกรรมการประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
             กลุ�มท่ี 2. กลุ�มประชาชนจังหวัดร�อยเอ็ด เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการศึกษาและ
สิ่งแวดล�อม และเพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านอาชีพ มี 2 โครงการคือ 
                 1. โครงการเครือข.ายการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท�องถ่ินอย.างยั่งยืน 3.1.2 (3) 
                       - กิจกรรมสังเคราะห3และถอดบทเรียนด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท�องถ่ิน 
                      - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท�องถ่ิน 
                      - กิจกรรมการยกระดับบุคลากรผู�รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมของชุมชนท�องถ่ิน   
                     - กิจกรรมการประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
               2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข�าวหอมมะลิทุ.งกุลาร�องไห�สู.มาตรฐานเกษตรอินทรีย3  
     3.1.2 (4) 
                    - กิจกรรมศึกษาสภาพปXจจุบันของผลผลิตและสินค�า  แปรรูปจากข�าวหอมมะลิ

3.1.2 (1) สรุปผลการ
ดําเนินงานการประชุม
ทบทวนบันทึกข�อตกลงความ
ร.วมมือและการดําเนินงาน
ด�านการบริการวิชาการแก.
สังคม 
3.1.1.(4) บันทึกข�อตกลง
ความร.วมมือระหว.าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด
กับเทศบาลตาํบลท.าม.วง 
 
 
3.1.1.(5) บันทึกข�อตกลง
ความร.วมมือระหว.าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัร�อยเอ็ด
กับเทศบาลตาํบลเกาะแก�ว 
3.1.1.(1) แผนการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร�อยเอ็ด  
3.1.2 (2) โครงการบริการ
วิชาการแก.ท�องถ่ินเพ่ือสร�าง
ความเข�มแข็งให�ชุมชนเขต
พ้ืนท่ีบริการ(ด�านสิ่งแวดล�อม) 
 3.1.2 (3) โครงการเครือข.าย
การเรยีนรู�ด�านสิ่งแวดล�อม
เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท�องถ่ินอย.างยั่งยืน 
3.1.2 (4) โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลติข�าวหอม
มะลิทุ.งกุลาร�องไห�สู.มาตรฐาน
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อินทรีย3พ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด 
                    - กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย3ตามมาตรฐานเพ่ือการ
แข.งขัน 
                    - กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค�าจากข�าวหอมมะลิ
อินทรีย3เพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการตลาด 
                    - กิจกรรมสนับสนุนและส.งเสริมด�านการตลาดของผลผลิตและสินค�าแปรรูปจากข�าว 
หอมมะลิอินทรีย3 
                    - กิจกรรม เผยแพร.องค3ความรู� ถ.ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข�าวหอมมะลิ
สู.ชุมชน 

เกษตรอินทรีย3  
 

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  3 ชุมชนหรือองค6การเปyาหมายได�รับการพัฒนาและมีความเข�มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏ

ชัดเจน 
        กลุ�มท่ี 1 กลุ�มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านการศึกษาและ
สิ่งแวดล�อม คือ โครงการเครือข.ายการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท�องถ่ินอย.างยั่งยืน จากการเข�าร.วมโครงการ ประชาชนมีแนวคิดต.างไปจากเดิม คือ เกิดการเรียนรู�
พ้ืนฐานของชุมชน สถานการณ3ในชุมชนและกิจกรรมขยะปXจจุบัน ปXญหา อุปสรรค และแนวทางการแก�ไข
และปXจจัยสนับสนุน ด�านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของตนเองและชุมชนอ่ืน เกิดทัศนคติท่ีดีต.อ
การรักษาความสะอาดของชุมชนท�องถ่ินของตนเอง 
            กลุ.มเปuาหมายท่ีเข�าร.วมโครงการได�รับการพัฒนาด�านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและรักษา
สิ่งแวดล�อม สามารถดําเนินการจัดการขยะตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู.หัว รัชกาลท่ี 9 และตามราโชบายรัชกาลท่ี 10 มีจิตอาสา “เราทําความดี ด�วยหัวใจ” เพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน3ของชุมชนท�องถ่ินตนเองให�เกิดความสวยงาม น.าอยู.   
             ชาวบ�าน/ชุมชน ได�มีความรู�ในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล�อมในชุมชน ลดปริมาณ
ขยะและเสริมสร�างความรู�ในการคัดแยกขยะท่ีถูกต�องเหมาะสม  มีรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส.วน
ร.วมของชุมชนในการดําเนินงาน ลดการเกิดโรคจากขยะในชุมชนได� ประชาชนในชุมชนมีอาชีพท่ีสร�าง
รายได�เพ่ิมข้ึนและเห็นความสําคัญของการออมมากข้ึน เกิดชุมชนต�นแบบท่ีสามารถถ.ายทอดความรู� และ
ทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู.ชุมชนอ่ืนๆ 
           องค3กรท�องถ่ินได�ลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะ ลดปริมาณขยะท่ีต�องฝXงกลบ ลดขยะตกค�าง  
ทําให�ลดมลภาวะจากขยะชุมชนลงได� ลดปXญหาเก่ียวกับสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงามในชุมชน เกิดความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยของคนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
           สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดร�อยเอ็ด ได�เครือข.ายความร.วมมือด�านการ
บริหารจัดการขยะ ได�ต�นแบบท่ีสามารถส.งเข�าประกวดระดับภาคและระดับประเทศได� 3.1.3 (1) 
      กลุ.มท่ี 2. กลุ.มประชาชนจังหวัดร�อยเอ็ด โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านอาชีพ คือ เพ่ิมศักยภาพ
การผลิตข�าวหอมมะลิทุ.งกุลาร�องไห�สู.มาตรฐานเกษตรอินทรีย3 ผลการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต.ต�นนํ้า ได�
ศึกษาสภาพปXจจุบันของผลผลิตและสินค�า  แปรรูปจากข�าวหอมมะลิอินทรีย3พ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด โดย
ศึกษาข�อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข�าวหอมมะลิอินทรีย3พ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ดในเขตพ้ืนท่ีทุ.งกุลา

3.1.3 (1) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการเครือข.าย
การเรยีนรู�ด�าน
สิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท�องถ่ินอย.างยั่งยืน 
3.1.3 (2)  รายงานผล
การดําเนินโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลติข�าว
หอมมะลิทุ.งกุลาร�องไห�สู.
มาตรฐานเกษตรอินทรยี3 
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ร�องไห� จํานวน 6 อําเภอ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพบริบทและปXญหาและอุปสรรค
ด�านการผลิตและการแปรรูปข�าวหอมมะลิอินทรีย3 ได�สนับสนุนการยกระดับการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย3
ตามมาตรฐานเพ่ือการแข.งขัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับการผลิตข�าวหอมมะลิอินทรีย3
ตามมาตรฐานรับรองและสร�างเครือข.ายการพัฒนา การศึกษาดูงานด�านการผลิตและการตลาดข�าวหอม
มะลิอินทรีย3 และได�รับความร.วมมือกับเครือข.ายภายนอกมีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร.วมจัดนิทรรศการแสดง
ผลิตภัณฑ3จากข�าวหอมมะลิทุ.งกุลาร�องไห� ณ ลาน R-Square โรบินสัน  จังหวัดสุรินทร3  
               ส.วนกลางนํ้า ได�สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค�าจากข�าวหอมมะลิอินทรีย3
เพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการตลาด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ3เพ่ือเพ่ิมมูลค.าข�าวหอมมะลิอินทรีย3พ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ดในเขตพ้ืนท่ีทุ.งกุลาร�องไห� จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค�าจากข�าวหอมมะลิอินทรีย3 และศึกษาดูงานด�านการ
แปรรูปสินค�าจากข�าวหอมมะลิอินทรีย3และการตลาด และปลายนํ้า ได�สนับสนุนและส.งเสริมด�าน
การตลาดของผลผลิตและสินค�าแปรรูปจากข�าวหอมมะลิอินทรีย3 โดยอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห3
ต�นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ3เพ่ือยกระดับสินค�า การตรวจวิเคราะห3คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ3
ข�าวหอมมะลิอินทรีย3เพ่ือยกระดับสู.มาตรฐาน และได�เผยแพร.องค3ความรู� ถ.ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
แปรรูปข�าวหอมมะลิสู.ชุมชน โดยความร.วมมือกับเครือข.ายภายนอกมีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร.วมประชุมเชิง
วิชาการและการแสดงผลงานข�าวหอมมะลิอินทรีย3ทุ.งกุลาร�องไห�จังหวัดร�อยเอ็ด ทําให�กลุ.มเกษตรกรและ
กลุ.มวิสาหกิจชุมชนท้ัง 12 กลุ.ม ประสบผลสําเร็จในการรวมกลุ.มท่ีเข�มแข็งโดยการทํางานแบบมีส.วนร.วม
และการวิเคราะห3ปXญหาภายในกลุ.มนํามาแก�ไขร.วมกับคณะดําเนินงานผลผลิตและสินค�าแปรรูปจากข�าว
หอมมะลิอินทรีย3ของผู�เข�าร.วมโครงการได�รับการยอมรับ และได�รับการพัฒนาและยกระดับ แบ.งเปFน 
เมล็ดพันธุ3ข�าวเปลือก จํานวน 36 รายการ ผลิตภัณฑ3ข�าวสาร จํานวน 12 รายการ ผลิตภัณฑ3แปuงข�าวหอม
มะลิ และ เครื่องดื่มชาใบข�าว รวม 50 รายการ สามารถจําหน.ายสินค�าและมีรายได�เพ่ิมข้ึน 3.1.3 (2)   
 

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  4 ชุมชนหรือองค6การเปyาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย�าง

ต�อเนื่อง 
 

       กลุ.มท่ี 1 กลุ.มประชาชนรอบมหาวิทยาลยั ได�แก. ชุมชนตําบลท.าม.วง อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดร�อยเอ็ด 
เปFนพ้ืนท่ีเปuาหมายในการให�บริการวิชาการแก.สังคม ได�ดาํเนินการพัฒนาตนเองอย.างต.อเน่ือง ดังน้ี 
        การบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ได�ดําเนินการให�บริการแก.ชุมชนตําบล 
ท.าม.วงในการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม เรื่อง การบริหารจัดการขยะ เมื่อปP 2560 ซ่ึงบ�านนากระตึบ  
หมู.ท่ี 11 ตําบลท.าม.วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ได�รับรางวัลชนะเลิศ หมู.บ�านบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยหมู.บ�าน/ชุมชนสะอาดต�นแบบ  อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดร�อยเอ็ด ประจําปP 2560 โครงการ “จังหวัด
สะอาด” แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร�ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะท่ี 1 ปP (2559-2560) 
ต.อมาบ�านนากระตึบได�รับการตรวจประเมินจากสํานักงานท�องถ่ินจังหวัดร�อยเอ็ด เพ่ือคัดเลือกให�เปFน

3.1.4 (1) ภาพการตรวจ
ประเมินจากสํานักงาน
ท�องถ่ินจังหวัดร�อยเอ็ด  
3.1.4 (2) ภาพนําเสนอ
ผลการดําเนินงานต.อ
คณะกรรมการประกวด
การจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชน 
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ชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะในระดับจังหวัด เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 3.1.4 (1) และ
นําเสนอผลการดําเนินงานต.อคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู.บ�าน/ชุมชน
สะอาด ระดับจังหวัด เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 3.1.4 (2)  โดยชุมชนสามารถขยายผลการบริหาร
จัดการขยะ แบบมีส.วนร.วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต�นทาง ไปยังกลุ.มโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน 3 แห.ง ได�แก. โรงเรียนบ�านท.าม.วง โรงเรียนบ�านนากระตึบ โรงเรียนบ�านหนองสิม-หนองแดง ซ่ึงมี
ระยะดําเนินการระหว.างวันท่ี 1 มกราคม 2561-30 มิถุนายน 2562 3.1.4 (3) และเปFนต�นแบบในการคัด
แยกขยะท่ีต�นทางและขยายผลสู.ชุมชนอ่ืนได�แก. องค3การบริหารส.วนตําบลหนองแวง จังหวัดร�อยเอ็ด 
3.1.4 (4)  
       จากกิจกรรมดังกล.าวเทศบาลตําบลท.าม.วงได�จัดโครงการคัดแยกขยะต�นทางตามหลัก 3 R เพ่ือ
ให�บริการสาธารณะท่ีเปFนประโยชน3กับประชาชนท่ีโดดเด.นและจะทําให�คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 
และเปFนตําบลต�นแบบของจังหวัดร�อยเอ็ดต.อไป 3.1.4 (5) และได�คะแนนการประเมินองค3กรปกครองส.วน
ท�องถ่ิน “โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําปP 2561 สูงท่ีสุดคือ 84 
คะแนน คิดเปFนร�อยละ 73.04 3.1.4 (6)  
    ปPงบประมาณ 2562 ในบทบาทของเทศบาลตําบลท.าม.วง ได�ดําเนินโครงการส.งเสริมการมีส.วนร.วม 
ของชุมชนในการคัดแยกขยะต�นทาง ได�แก. การอบรมให�ความรู�การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะอินทรีย3 ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไปโดยชุมชน สถานท่ีประกอบการ หรือ 
สถาบันการศึกษา / โรงเรียน การจัดการขยะแต.ละประเภท (เก็บรวบรวม บําบัด หรือนําไปใช�ประโยชน3) 
ได�ขยายผลการดําเนินงานไปยังศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห.ง และวัดในตําบล 6 แห.ง และเข�าร.วม
ประกวดจนได�รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวด ชุมชนต�นแบบบริหารจัดการขยะ 3.1.4 (7) 
     

3.1.4 (3) ภาพการขยาย
ผลการบริหารจัดการขยะ 
แบบมีส.วนร.วมไปยังกลุ.ม
โรงเรียนประถมศึกษา  
3.1.4 (4) ภาพการขยาย
ผลสู.ชุมชนอ่ืนได�แก. 
องค3การบริหารส.วนตําบล
หนองแวง จังหวัด
ร�อยเอ็ด 
3.1.4 (5) ภาพจากเพจ
เทศบาลตาํบลท.าม.วง 
อําเภอเสลภมูิ จังหวัด
ร�อยเอ็ด 
3.1.4 (6) สรุปคะแนน
การประเมินองค3กร
ปกครองส.วนท�องถ่ิน 
“โครงการประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” 

ประจําปP 2561 
3.1.4 (7) การนําเสนอผล
การดําเนินงานโครงการ
ส.งเสริมการมีส.วนร.วม 
ของชุมชนในการคัดแยก
ขยะต�นทาง เทศบาล
ตําบลท.าม.วง  

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  5 สถาบันสามารถสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค6การเปyาหมาย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด สามารถสร�างเครือข.ายความร.วมมือกับหน.วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค3การเปuาหมาย ดังน้ี  
                1) ด�านการบริการวิชาการแก.สังคม โดยลงนามความร.วมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตําบลท.าม.วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ร.วมกับเทศบาลตําบลท.าม.วง 3.1.5 (1) 
               2) ด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยความร.วมมือกับ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดร�อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได�

3.1.5 (1) บันทึกข�อตกลง
ความร.วมมือระหว.างเทศบาล
ตําบลท.าม.วงกับมหาวิทยาลยั
ราชภัฎร�อยเอ็ด 
3.1.5 (2) บันทึกข�อตกลง
ความร.วมมือระหว.าง 
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ดําเนินการพัฒนาชุมชนตําบลท.าม.วงด�านการบริหารจัดการขยะร.วมกัน 
                
     
 

สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
จังหวัดร�อยเอ็ดกับ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัร�อยเอ็ด 
 

ต. ก. ข�อ เกณฑ6การประเมิน/ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ�างอิง 
  6 ทุกคณะมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก�สังคมของสถาบันตาม

ข�อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย6เข�าร�วมไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของอาจารย6ท้ังหมดของสถาบัน 
ท้ังนี้ต�องมีอาจารย6มาจากทุกคณะ 

          จากการดําเนินงานการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด ชุมชน
เปuาหมายท่ีกําหนดทุกคณะมีส.วนร.วมในการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการของสถาบันภายใต�
โครงการต.างๆ ดังน้ี  
         1. โครงการเครือข.ายการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท�องถ่ินอย.างยั่งยืน โดยบุคลากรทุกระดับของแต.ละคณะเข�ามามีส.วนร.วมในโครงการรูปแบบของ
คณะกรรมการ 3.1.6 (1) ได�แก.  

ลําดับท่ี คณะ จํานวนท้ังหมด (คน) เข�าร.วม(คน) 
1 คณะครุศาสตร3 117 7 
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 3 
3 คณะพยาบาลศาสตร3 22 3 
4 คณะนิติรัฐศาสตร3 21 4 
5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 42 6 
6 คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 93 3 

รวมท้ังสิ้น 307 26 
ร�อยละ 100.00 8.47 

            สรุปมีอาจารย3จากทุกคณะเข�าร.วม จํานวน 26 คน จากจํานวนอาจารย3ท้ังสิ้น 307 คน  
คิดเปFนร�อยละ 8.47 ของอาจารย3ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

         2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข�าวหอมมะลิทุ.งกุลาร�องไห�สู.มาตรฐานเกษตรอินทรีย3  
โดยบุคลากรทุกระดับของแต.ละคณะเข�ามามีส.วนร.วมในโครงการรูปแบบของคณะกรรมการ 3.1.6 (2) 
ได�แก. 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6 (1) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ
เครือข.ายการเรยีนรู�ด�าน
สิ่งแวดล�อมเพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของชุมชนท�องถ่ินอย.าง
ยั่งยืน 
3.1.6 (2) คําสั่งแต.งตั้ง
คณะกรรมการโครงเพ่ิม
ศักยภาพการผลติข�าวหอม
มะลิทุ.งกุลาร�องไห� 
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ลําดับท่ี คณะ จํานวนท้ังหมด (คน) เข�าร.วม (คน) 
1 คณะครุศาสตร3 117 7 
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 1 
3 คณะพยาบาลศาสตร3 22 1 
4 คณะนิติรัฐศาสตร3 21 2 
5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 42 4 
6 คณะศิลปศาสตร3และวิทยาศาสตร3 93 8 

รวมท้ังสิ้น 307 23 
ร�อยละ 100.00 7.49 

 

         สรุปมีอาจารย3จากทุกคณะเข�าร.วม จํานวน 23 คน จากจํานวนอาจารย3ท้ังสิ้น 307 คน คิดเปFน
ร�อยละ 7.49 ของอาจารย3ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  
         ทุกคณะมีส.วนร.วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก.สังคมของสถาบันโดยมี
จํานวนอาจารย3เข�าร.วม ท้ัง 2 โครงการ เฉลี่ยร�อยละ 7 ของอาจารย3ท้ังหมดของสถาบันท้ังน้ีต�องมี
อาจารย3มาจากทุกคณะ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

จากผลการดําเนินงานข�างต�นเม่ือประเมินโดยใช�เกณฑ3มาตรฐานและอิงเกณฑ3การประเมิน
ตัวบ.งชี้ของ สกอ. ในรอบปPการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีผลการประเมินสรุปได� ดังนี้ 

ตัวบ�งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ�งช้ี 
เกณฑ6 

มาตรฐาน 
เปyาหมาย 
ปK 2561 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

การบรรลุ 
เปyาหมาย 

ค�า 
คะแนน 

ท่ีได� 
3.1 การบริการวิชาการแก.สังคม P 6 ข�อ  6 ข�อ 6 ข�อ � 5 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปKการศึกษา 2561 
สํานัก/สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

องค6ประกอบ / ตัวบ�งชี้ / เกณฑ6การประเมิน ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมนิ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องค6ประกอบท่ี 2 การวิจัย    

ตัวบ.งชื้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค3 

 5  

ตัวบ.งชื้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค3 - 

ตัวบ.งชื้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย3ประจําและ
นักวิจัย 

- 

องค6ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    

ตังบ.งช้ีท่ี  3.1 การบริการวิชาการแก.สังคม  5  

   
                        ผลคะแนนเฉล่ีย 5  

 
 
ค�าคะแนนเฉล่ียผลการประเมินหน�วยงานเทียบเท�า 
 
 ค�าคะแนนเฉล่ีย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพน�อย 
 ค�าคะแนนเฉล่ีย 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
 ค�าคะแนนเฉล่ีย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
 ค�าคะแนนเฉล่ีย 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

รายงานผลการวิเคราะห6จุดเด�นและโอกาสในการพัฒนา  
 

จุดเด�น 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการดําเนินงานท่ีมีระบบและกลไกในการ
พัฒนางานด�านการวิจัยท่ีชัดเจน สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานด�านการวิจัย
ได�อย.างเปFนรูปธรรม 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีกระบวนการและข้ันตอนในการพัฒนา 
ส.งเสริมการวิจัยสําหรับบุคลากรทุกระดับ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการดําเนินการด�านการบริการวิชาการแก.
ชุมชนเปuาหมายได�อย.างเปFนรูปธรรม  
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด มีการส.งเสริมการบริการวิชาการแก.ชุมชน
เปuาหมายโดยมุ.งเน�นให�เกิดกระบวนการทํางานเชิงบูรณาการกับคณะ/หน.วยงานภายในท่ีชัดเจน 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยในส.วนกลางท่ีไม.ชัดเจน ส.งผลกระทบให�เกิดการทํางานท่ีไม.ค.อย
บรรลุเปuาหมาย เนื่องจากระบบการบริหารจัดการงานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ที ่๐๖๗๓/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................... 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดาแก้ว   ประธานกรรมการ 

  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ    ยางศิลา   กรรมการ 
  ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

 
             (อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 

                                รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ที่ ๐๖๗๔/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................... 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน และให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช  กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ กรรการและเลขานุการ 

หน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานการด าเนินงาน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ตลอดจนป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดจากการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  รองประธาน  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ กรรมการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  กรรมการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ กรรมการ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช  กรรมการ  
 

      / ๙. นางสาวณิชากมล……….  
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       ๙. นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
       ๑๒. นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการ 

๑๓. อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางยุพเรศน์   ประทีป ณ ถลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ จัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษา ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม
และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องออกแบบและน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานอ้างอิง
ประกอบข้อมูล วิเคราะห์มาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะและบังเกิด

ผลดีแก่ทางราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

     
    (อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ที่ ๐๖๗๒/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตัวบ่งช้ีและจัดเก็บข้อมูล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
............................................... 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินงาน และให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตัว
บ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
  

คณะกรรมการก ากับตัวบ่งช้ีและจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 
 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม 
  ๒. นางสาวพรทิวา สารจันทร์ 
  ๓. นางสาวลัดดา   คุณหงส์ 
     
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ : การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  ๑. นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง  
  ๒. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ 
 

ให้มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบและน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานอ้างอิงประกอบข้อมูลให้มีความ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

  

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                             

    (อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 ที ่ ๐๑๐๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
............................................... 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ในโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ ๒๑๔๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา แตเ่นื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีต าแหน่งซ้ าซ้อนกับ
งานบริหารอ่ืนๆ ในหน่วยงานที่สังกัด จึงไม่ได้เข้ามาช่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และขอแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

 

๑. กลุ่มงานอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ งานธุรการ 

๑) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม  หัวหน้ากลุ่มงาน  
๒) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
๓) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
๔) นางสาวลัดดา  คุณหงส์  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
๕) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์      เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการ   
งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ       
งานบริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
  ๑) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) อาจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 

 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายและควบคุม
งบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

/ ๒.  กลุ่มงานวิจัย.........   
 

 



     

 
 ๒.  กลุ่มงานวิจัย  ประกอบด้วย 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
๒) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

     ๓) นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                ๔) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                ๕) นางสาวลัดดา  คุณหงส์                เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                ๖) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์             เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 

 หน้าที ่ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน งานจัดการ
งานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์งานวิจัย 
งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายในและแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๓. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ 
      ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
      ๒) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์              รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

    ๓) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
  ๔) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

    ๕) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                         ๖) นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

หน้าที่   อ านวยความสะดวกในการจัดการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพ           
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ งานประกันคุณภาพ 
สถาบันฯ/ กพร. / สมศ. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๔.  กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง        รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๓) อาจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๔) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๕) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๖) อาจารย์สุภิมล  บุญพอก   อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๗) อาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์   อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๘) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
   ๙) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

/ ๑๐) นางสาวลัดดา......... 
 



     

     ๑๐) นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                          ๑๑) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 

  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งานแสดง
นิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

๕.  กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณวิจัย ประกอบด้วย 
     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) นางสาวลัดดา  คุณหงส์   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๓) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
     ๔) นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์    เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
     ๕) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
     ๖) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
      

  หน้าที่   อ านวยความสะดวก ในงานด้ านกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อง  งานสัญญาและ                
งานบันทึกข้อตกลง งานติดตามสัญญา งานลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
    ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
    ๒) นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์   รองหัวหน้ากลุ่มงาน  
    ๓) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
    ๔) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
    ๕) นางสาวลัดดา  คุณหงส์            เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

    ๖) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  

  หน้าที ่ อ านวยความสะดวกในงานที่ปรึกษาภายในประเทศ งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ 
งานเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting  Professor) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗. ศูนย์บริการวิชาการ 
     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๒) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๓) อาจารย์สุภิมล  บุญพอก   อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๔) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๕) อาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์   อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๖) อาจารย์ธรรมรัตน์  สนิธุเดช  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
     ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์   อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
   

/   ๘) นางสาวณิชากมล..........   
   



     

  ๘) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
  ๙) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

    ๑๐) นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                         ๑๑) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 

  หน้าที่   อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงาน         
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  ๒๙  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   สั่ง ณ วันที ่ ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 


