


 

บทสรุปผู้บริหาร 

ผลจากการด าเนินการพบว่า องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.8 ผลการด าเนินงาน
ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการด าเนินงานระดับดีมาก
ผลการด าเนินงานคะแนนในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลการด าเนินงานระดับ ดีมาก 
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ค าน า 
 

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 ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้บ่ง
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยให้รายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้แล้วเสร็จ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานภายในอันจะน าไปใช้
ประโยชน์ ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุด
และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตต่อไป 
 
 
 

                 (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  
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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 
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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 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : การพัฒนาแผน 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน ตามแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และ
แผนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  พ.ศ. 2563-2565  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     1.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มี การ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดย                    การ
ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบั
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วม และได้รบัความเห็นชอบ
จากผูบ้รหิาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
     1.2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

1.1.1.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
1.1.1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1.1.3 ค าสั่งคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้
รับทราบและด าเนินงาน 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพฒันา มีการด าเนินการใน     
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     2.1) ผู้บริหารสภาบันวิจัยและพฒันา    
มีการวางแผน การประชุม หารือใน 
การก าหนดผูร้ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
     2.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีการประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพฒันา  

1.1.2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
1.1.2.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     2.3) มีการด าเนินการประชุมบุคลากร
ภายในสภาบันวิจัยและพฒันา ในการ
ก าหนดผูร้ับผิดชอบโครงการ/กจิกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อด าเนินการเขียนโครงการ เพือ่ขอ
อนุมัติ และการก าหนดระยะเวลาใน 
การด าเนินการต่อไป 

3. มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารก าหนดตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     3.1) มีการก าหนดตัวบ่งช้ี และค่า
เป้าหมายของแตล่ะตัวบ่งช้ีเพื่อวัด
ความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของโครงการ/กจิกรรม ทั้งหมด 12 
โครงการ  
     3.2) มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อช้ีแจง
รายละเอียดของค่าเป้าหมายของตัวบง่ช้ีเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 ของโครงการ/กจิกรรม 
ทั้งหมด 12 โครงการ 

1.1.3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.1.3.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ทั้งหมด 14 โครงการ ดังนี้  
     1) จัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
และงานบริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 
5” 

1.1.4.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ 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 

     2) เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

      3) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
จ านวน 12 โครงการ 
     4) เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลารอ้งไหสู้่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     5) จัดรายงานผลการด าเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6) บริการวิชาการแก่ทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพื้นทีบ่รกิาร 

     7) จัดท าจุลสารวิจัยบรกิารถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

 

 

 



19 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 สถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพือ่การ
พัฒนาท้องถ่ิน 

    
    9) การด าเนินงานสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

     10) การพัฒนาเครือข่ายและเพิม่
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     11) การจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัย
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 (Regional 
Research Expo 2019) 

     12) การจัดนิทรรศการมหกรรมวิจัย
แห่งชาติ 2562 (Thailand Research 
Expo 2019) 

 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     5.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพฒันา มี
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นรายไตรมาส โดยที่สถาบันวิจัย
และพัฒนามีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรูปแบบของ
ทางฝ่ายแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดที่ก าหนด โดยมีการรายงาน

1.1.5.1 รายงานการติดตาม
โครงการตามตัวบ่งช้ีใน
โครงการต่างๆ ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
1.1.5.2 บันทึกน าเข้าการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
     5.2) เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบแตล่ะ
โครงการมีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่แล้วเสร็จและก าลังด าเนินการ
เป็นรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
     5.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีาร
รายงานผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมต่อ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

6. มีการประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามตัวบง่ช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอ่ผูบ้รหิาร 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารด าเนินการ
ด้านการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ ทั้ง 12 โครงการตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้  
     1) รายงานผลการด าเนินการจัด
นิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” 
     2) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
      3) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
จ านวน 12 โครงการ 
     4) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลทิุ่งกลุา
ร้องไหสู้่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
     5) รายงานผลการด าเนินการจัดรายงาน
ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจ าป ี
     6) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินเพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการ 

1.1.6.1 รายงานการประเมินผล
โครงการตามตัวบ่งช้ีใน
โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 12 โครงการ 
1.1.6.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     7) รายงานผลการด าเนินการจัดท าจลุ
สารวิจัยบรกิารถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     8) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพือ่การ
พัฒนาท้องถ่ิน 
     9) รายงานผลการด าเนินการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
     10) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
การพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานวิจัยและบรกิาร
วิชาการ 
     11) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
จัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2562 (Regional Research 
Expo 2019) 
     12) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
จัดนิทรรศการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 
(Thailand Research Expo 2019) 

7. มีการน าผลการพจิารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานไปปรับปรงุ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารน าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาปรบัปรุง 
แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถาบันวิจัยและพฒันา  
 

1.1.7.1 รายงานผลการ
ปรับปรงุแก้ไขการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของ
ปีงบประมาณ 2562  
1.1.7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.1.7.3 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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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 7 ข้อ 5 
คะแนน 

✓    
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  :   การพัฒนาบุคลากร 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีแผนการบรหิาร
พัฒนาบุคลากร มีการวิเคราะห ์
ขอมูลเชิงประจักษ  
 

1. สถาบันวิจัยและพฒันามีแผนการบรหิาร
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

1.2.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร 

2. มีการบรหิารพัฒนาบุคลากร
ประจ าหน่วยงานใหเปนไปตาม
แผนที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพัฒนาความรู้ และทกัษะทางด้านการ
วิจัย โดยในปีการศึกษา 2562 ได้สนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมที่เพิม่พูน 
ความรู้ทักษะทางด้านการวิจัย ดังนี ้
     2.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเ้ข้าร่วมในงาน 
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 6 – 
11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด์และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพ  

     2.2) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเ้ข้าร่วมในงาน 
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 1 – 
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี
 
 
 

1.2.2.1 โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2019) 
1.2.2.2 โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5” 
1.2.2.3 โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Regional 
Research Expo 2019) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     2.3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเ้ข้าร่วมในงาน 
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Regional 
Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 26 – 
28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ์

     2.4) รวมทั้งจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพการทางานของบุคลากร
ให้เป็นไปตามแผนการบรหิารบุคลากร 

3. มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
สร้างขวัญและก าลังใจใหบุคลากร
ในหน่วยงานทีส่อดคล้องกบัแผน
หน่วยงานให้สามารถท างานไดอย
างมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนใหบุ้คลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะในการท างาน
ให้แก่บุคลากร และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลงัใจในการท างาน และมีค าสั่ง
แต่งตั้งและการมอบหมายงาน เพือ่ให้
บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากร
น าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนด 
ข้ันตอนการรายงานและติดตามผลจากการ
อบรม/ประชุม/สมัมนา/ศึกษาดูงานและมี
แบบรายงานผลไปประชุม อบรม/สัมมนา/

1.2.4.1  รายงานผลการประชุม  
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ศึกษาดูงาน โดยมีการน าผลการนาความรู้
และทักษะที่ได้รับจากการพฒันา มาใช้ใน
การได้มาปฏิบัตงิาน 

 

5. มีการใหความรู้ด้านสายงานเพื่อ
พัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการแก่
บุคลากรสายสนับสนุน  
 

5.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและการให้ค าแนะน าด้านการจัดท า
คู่มือการจัดการงาน และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง
ให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองใน
การเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 
5.2) ส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรที่ครบก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อเข้ารับการอบรม 
พัฒนาตนเองในการพฒันาต าแหน่งทางวิชาการ
แก่บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย 2 คน 
ได้แก่ คุณณิชากมล ศรีอาราม และคุณประจิตร 
ประเสริฐสังข์ 

1.2.5.1 รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
 

 
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 อ้างอิงหลักฐานของฝ่ายการเจ้าหน้าทีท่ี่
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 5
คะแนน 

✓   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  : ระบบกลไกการใช้งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีแผนการจัดสรร
งบประมาณที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพฒันา 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    
คลองกบัแผนปฎิบัติการในแตละ
พันธกิจและการพฒันาหน่วยงาน
และบุคลากร 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ถ่ายทอดแผนการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ 
โดยมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบในเรื่อง
งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
ของสถาบันวิจัยและพฒันาส 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
สถาบันวิจัยและพฒันา 

3. มีการจัดท ารายงานการใช้
งบประมาณตามรูปแบบการ
ด าเนินงานการรายงานการใช้
งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีาร
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 าเนินการเบิกจ่ายให้กบั
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นรายไตรมาส และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
     3.2) รายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา โดยมีการรายงานต่อ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพฒันา 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
ได้ดังต่อไปนี ้
             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

13,496,650

200,000 100,000 300,000

งบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 

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

4) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ด าเนินการน าเสนอแผนการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการ
น าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดท า
รายงานผลการใช้งบประมาณตาม
รูปแบบการด าเนินงานการรายงาน
การใช้งบประมาณตามที่
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
ติดตามผลการใชจ่ายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมาย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
มีการก ากับและติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีการตรวจสอบและติดตามเป็น
รายไตรมาส โดยมีเจ้าหน้าทีก่ารเงิน
ของสถาบันวิจัยและพฒันา มีการ
ด าเนินการรายงานผลการเบิกจ่าย
เป็นรายไตรมาสจนสามารถบรรลผุล
ตามเป้าหมายของผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
รายงานผลต่อผู้บริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
 

1.3.5.1 รายงานผลการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3.5.2 รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ 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 
 
ผลการประเมิน  
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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 

✓    
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ผู้บริหารหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ 
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ                  
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานและ
ถ่ายทอดไปสูบุ่คลากรดังนี ้
     1.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพฒันามี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วิสัยทัศน ์พันธกิจ แผนปฏิบัตกิารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานโดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ี (KPI) 
ของงานที่ต้องปฏิบัติไว้ในแผนงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทัง้หมด 12 
โครงการ และถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุก
ระดับโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนที่ครอบคลมุภารกจิทุกด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
     1.2) ด้านการวิจัย มีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์  ระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัย และระบบบรหิาร
งานวิจัย (NRIIS : National Research 
and Innovation Information System) 
ที่เช่ือมโยงกับส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  
 
 

1.4.1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.4.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
1.4.1.3 ระบบฐานข้อมลูการ
วิจัย  
1.4.1.4 Website สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
1.4.1.5 ระบบบริหารงานวิจัย 
(NRIIS : National Research 
and Innovation 
Information System) 

2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การด าเนินงานของสถาบันไปยัง   
บุลากรในหน่วยงาน 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก ากบั
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่
มอบหมาย รวมทัง้สามารถสือ่สารแผนและ
ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไปยังบุคลากรในหน่วยงานดังนี ้
     2.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพฒันา มี
การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นราย

1.4.2.1 การประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัด
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.4.2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ไตรมาส รวมทั้งถ่ายทอดสื่อสารให้กับ
บุคลากรในสถาบันวิจัยและพฒันา โดยมี
การประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     2.2) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพฒันา มี
การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
โครงการ/กจิกรรมที่เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบแต่
ละโครงการ/กิจกรรม โดยมีการก าหนด
ปฏิทินการด าเนินการแตล่ะเดอืนของ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้รหิาร
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/กจิกรรมแล้ว
เสร็จ 
     2.3) มีการจัดอบรมเพื่อพฒันานักวิจัย
และน าเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก ่
          2.3.1) การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบรูณาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
             2.3.2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

          2.3.3) โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
(Thailand Research Expo 2019) 

          2.3.4) โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

          2.3.5) โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
(Regional Research Expo 2019) 

 
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
     3.1) ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมในการ
บรหิารจัดการโดยการรับฟงัความคิดเห็น
ของบุคลากรทกุระดบั โดยผ่านกระบวนการ

1.4.3.1 โครงพัฒนาเครอืข่าย
และเพิม่ประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประชุมบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นรายเดือน  
     3.2) กรณีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาติดราชการหรือติดภารกจิ ได้มีการ
มอบอ านาจในการตัดสินใจแกร่อง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันาฯ แทน
ตามหน้าที่ความรบัผิดชอบที่มอบหมาย 
รวมถึงใหบ้ทบาทหน้าที่บุคลากรอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมของงาน/กจิกรรม  
     3.3) มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลงัใจต่อ
บุคลากร โดยมีโครงพัฒนาเครือข่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการงานวิจัย
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพื่อพฒันาศักยภาพด้านงานวิจัย
ของบุคลากร  
 

4. ผู้บริหารหน่วยงานถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ ดังนี ้
     4.1) ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้มีการด าเนินการให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัตงิานแก่บุคลากรทั้งทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการซึ่งมกีารสื่อสารผ่าน
หลายช่องทาง ได้แก่ การประชุม
ปรึกษาหารือ, การติดต่อสือ่สารผ่าน
โทรศัพท,์ การติดต่อสื่อสารกลุ่มไลน์ในการ
สื่อสาร, การสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค 
(Facebook) เป็นต้น 
     4.2) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารบัการ
อบรม/สัมมนาในด้านต่างๆเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งการอบรม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
     4.3) มีการแนะน าการปฏิบัตงิานและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  

1.4.4.1 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
1.4.4.2 คู่มือบริหารงานวิจัย 
1.4.4.3 Website สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

5. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

ผู้บรหิารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี ้
      5.1) ผู้บรหิาร บริหารงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนายึดหลกัธรรมาภิบาล
เป็นเครื่องมือในการบริหารและด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพงานวิจัย โดยมีการจัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณา
งานวิจัย  
     5.2) มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการวิจัย 
คณะกรรมการบรกิารวิชาการโดยผู้แทนของ
แต่ละคณะ เพื่อความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการได้อย่างชัดเจน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
     5.3) มีการสื่อสารและการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมลูทุนด้านการวิจัยของ
แหล่งทุนต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ เอกสารราชการโดยการบันทึกถงึ
คณบดีแต่ละคณะ กลุ่มไลน์ และ Web site 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
     5.4) มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ 
(Web site) ของสถาบันวิจัยและพฒันาเพือ่
การเผยแพร่ นอกจากนั้นยงัมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายตามไตร
มาส เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
     5.5) มีการจัดท ารายงานประจ าปี ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา, รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ, จลุสารของสถาบันวิจัย
และพัฒนา และ Web site สถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์

1.4.5.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย  
1.4.5.2 หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย  
 
1.4.5.3 web site สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
1.4.5.4 รายงานประจ าป ี
1.4.5.5 รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  
1.4.5.6 รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
1.4.5.7 จุลสารของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
1.4.5.8 Web site สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การด าเนินงานตามปงีบประมาณของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     5.6) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพฒันา มี
การติดตามผลการควบคุมภายในการบรหิาร
ความเสี่ยง  
 

 
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

ของผู้บรหิาร
หน่วยงาน 

Process 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

✓    
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  : การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีการก าหนด
ประเด็นความรู้ แต่ละเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกบั 
หน่วยงานที่ครอบคลมุพันธกิจ
หน่วยงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดการจัดการ
ความรู้ประจ าปกีารศึกษา 2562 ประเด็น 
“การพฒันาองค์กรสู่การเรียนรู้ ในหัวข้อ
การบริหารจัดการงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ” ซึ่งสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การเพิม่ขีด
ความสามารถในการวิจัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และการวางแผนการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการด าเนินการวิจัย
แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเพือ่เป็นการเผยแพร ่
งานวิจัยของอาจารย์ในฐานข้อมลูทีเ่ป็นที่
ยอมรบัในระดบัชาติ โดยการสนบัสนุนจาก
สถานบันวิจัยและพัฒนา บทบาทของ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทีส่ามารถเอื้ออ านวย
ต่อการท างานของนักวิจัยให้บรรลผุล โดย
มุ่งเน้นนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และนักวิจัยที่มีผลงาน
โดดเด่นด้านการวิจัย 

1.5.1.1 การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.5.1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัย 
1.5.1.3 คู่มือบริหารงานวิจัย 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลมุเปา
หมายทีจ่ะพฒันาความรแูละ
ทักษะตามประเด็นความรทูี่
ก าหนด  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้หนดการจัดการ
ความรู้ประจ าปกีารศึกษา 2562 ประเด็น 
“การบรหิารจัดการงานวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบของนิทรรศการ” โดยได้มีการ
จัดท าโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ซึง่
ได้ก าหนดกลุม่เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ
เนื่องในงานมหกรรมวิจัยแหง่ชาติ, งานราช
ภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 และงานมหกรรมวิจัย
ระดับภูมิภาค แก่อาจารยท์ี่มผีลงานวิจัย 
และคณะกรรมการด าเนินการของ

1.5.2.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัย 
1.5.2.2 โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2019) 
1.5.2.3 โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5” 
1.5.2.4 โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Regional 
Research Expo 2019) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. มีการแบง่ปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรจูากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ภายในหน่วยงาน 
เพื่อพฒันาแลกเปลี่ยนแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานให้
เหมาะสมภายในหน่วยงาน  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารด าเนินการ
ดังนี ้
     3.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีาร
ก าหนดการประชุมเพือ่จัดการความรู้ เรื่อง 
การบริหารจัดการงานวิจัย ในวันที่ 14 
มกราคม 2562 ณ ห้อง 9A อาคารเฉลมิ
พระเกียรติ 50 พรรษาโดยได้ด าเนินการ
ช้ีแจงและสรปุแนวทางการบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในเวลา 1 ปี 
และได้ด าเนินการเผยแพร่ไปยงัคณะต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
     3.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดการ
จัดกิจกรรมการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย ภายใต้ 3 
โครงการ ได้แก่  
          1) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2019) 
           2) โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 
           3) โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
(Regional Research Expo 2019) 

1.5.3.1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Thailand Research 
Expo 2019) 
1.5.3.2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5” 
1.5.3.3 รายงานผลการด า เ นิ น
โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการ วิชาการ  (Regional 
Research Expo 2019) 

4. มีการรวบรวมความรตูาม
ประเด็นความรู้ทีก่ าหนดมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบมลีายลักษณอักษร 
(explicit knowledge)  
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารด าเนินการ
ดังนี ้
     4.1) ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมลูและ
ข้อคิดจากการด าเนินการและผลงานวิจัย
ของนักวิจัย โดยมีการเผยแพรผ่่านจุลสาร
ของสถาบันวิจัยและพฒันา 
   
 
 
 

1.5.4.1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
1.5.4.3 จุลสาร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

   4.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้                      
              1) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2019) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
          2) โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
(Regional Research Expo 2019) 

 
 

5. มีการน าความรูที่ได้จากการ
จัดการความรู้เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง 

ได้น าเอาผลงานที่ได้จากโครงการจัดการ
ความรู้มาปรับปรุงกระบวนการบรหิาร
จัดการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.5.5.1 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง 
การบริหารงานจัดการงานวิจัย 
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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
เรียนรู ้

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 4
คะแนน 

✓   
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องค์ประกอบท่ี 2  การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มี การจัดท าแผนประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการ
จัดท าการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของทุกโครงการและกิจกรรม 

2.1.1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1.1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2. มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผ นป ฏิบั ติ ก า ร ป ร ะจ 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
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
      3) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้ างอง ค์ความรู้พื้ นฐานของประเทศ 
จ านวน 12 โครงการ 
     4) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (ตาม
โคร งการพัฒนาพื้ นที่ ระดับภาค (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
     5) รายงานผลการด าเนินการจัดรายงาน
ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจ าปี 
     6) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการ 
     7) รายงานผลการด าเนินการจัดท าจุล
สารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     8) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
การอบรม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก าร  การพัฒนา

2.1.2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.1.2.2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 12 โครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
     9) รายงานผลการด าเนินการด าเนินงาน
ส นอ งพระ ราชด า ริ โ คร งกา รอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
     10) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
การพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
     11) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
จัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2562 (Regional Research Expo 
2019) 
     12) รายงานผลการด าเนินการโครงการ
จัดนิทรรศการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 
(Thailand Research Expo 2019) 

 
3. มีการติดตามและประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

2.1.3.1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ครั้ง/ปี และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในครั้ งสุดท้าย
เฉลี่ ย  ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 3.51 2.1.3.2 แบบประเมินความพึง
พอใจของโครงการ/กิจกรรม 
 

4. มีการรายงานผลการประเมิน
ความพึ งพอใจต่ อที่ ป ระ ชุม
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน       
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
4.2 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

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

5. มีการน าผลประเมินความพึง
พอใจหรือข้อเสนอแนะจากผล
การประเมินความพึงพอใจมา
จั ด ท า แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ให้บริการของหน่วยงาน 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการน าผลการ
ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมา
จัดท าเป็นแผนปรับปรุงการให้บริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 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 

✓   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บพันธกิ จ ข อ ง
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยเป็นไปตาม
ระบบและ 
กลไก ดังนี้ 
1.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาประจ าปี 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการ
พัฒ นาระบบประกั น คุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
1.2 มีคณะกรรมการหรือบุคลากร
ภาย ในที่ ค อ ยก า กั บ ดู แ ล ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน วิจัยและพัฒนา ที่ เป็น
ตัวแทนของหน่วยงานภายใน ท า
ห น้ า ที่ ป ร ะส า น ง าน ร ะห ว่ า ง
หน่วยงานเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
1.3 มีการน าผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 มาทบทวนเพื่อจัดท าคู่มือ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประจ าปีการศึกษา 2562 หรือการ
จัดท าแผนการพัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
 

2.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปี 2562 
2.1.1.2 แผนพัฒนาปรับปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561  
2.1.1.3 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2 . มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยผู้บริหารภายใน
หน่วยงาน 
 

2.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ
ก า ห นดน โ ยบ ายก า ร ป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาของสถาบันไว้
อย่างชัดเจน โดยแจ้งให้บุคลากร
ทุกระดับในสถาบันทราบและถือ

2.1.2.1 รายงานการประชุมของ
สถาบัน วิจั ยและพัฒนา  เ รื่ อ ง 
นโยบายการประกั น คุณภ าพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เป็นแนวปฏิบัติ  
2.2) มีการเลือกตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และก าหนดมาตรฐานตัว
บ่ ง ช้ี แ ล ะ เ กณฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพที่เหมาะสม  
2.3) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ีอย่างชัดเจน โดยมีคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัว
ก ากับการด าเนินงาน  
 

2.1.2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัว
บ่งช  
2.1.2.3 คู่ มื อ ป ร ะกั น คุณภาพ
การศึกษา  ประจ าปีการ ศึกษา 
2562 
 

3. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างานและส่งผลให้มีการพัฒนา   
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าผล
การประกันคุณภาพภายใน และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน มาประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี ้
3.1) มี ก า ร น า ผ ลก า ร ป ร ะกั น
คุณภาพการ ศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน  
3.2) มีการน าผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 มาทบทวนเพื่อด าเนินการและ
แก้ปัญหาในการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งน ามาใช้
ในการติดตามและประเมินผลการ
เบิกจ่ ายของนักวิจัย จนนักวิจัย
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้เสร็จ
ครบทุกโครงการ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จได้ 100% เป็นต้น 
3.3) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  ตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ ชัดเจน จน
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จในทุก
โครงการ/กิจกรรม  

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 
 

4. มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู่
การประกันคุนภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน 
 
 

4)มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2.1.4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เ รื่ อ ง  ใ ห้ บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนา  
 

5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระหว่างหน่วยงาน 
 

5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่มีการประชุม ผอ.
สถาบันวิจัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ระบบการวิจั ย และการประกัน
คุ ณภาพการ ศึ กษาของแต่ ละ
มหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านระบบการ
บริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทั้ง 38 แห่ง 
5.2 นอกจากนั้นสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้มีเครือข่ายการพัฒนาของ
กลุ่มภาคอีสานทั้ง 11 แห่ง เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
และด้านระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัย และระบบกลไกการขับเคลือ่น
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง และการประชุมกลุ่ม
ย่อยตามความเหมาะสม 

2.1. .5 .1  หนั งสื อประชุ ม ผอ.
สถาบันวิจัย 
2.1.5.2 เครื่องมือการเก็บข้อมูลการ
บริหารจัดการงานวิจัย 
 

 
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 

2.2 ร ะบบแล ะ
กลไกการประกนั
คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน 

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 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 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการ 

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

- 4.8 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

2 - (5+5)/2 - 5 ดีมาก 

รวม 7 - (5+5+5+5+
4+5+5)/7 

- 4.86 ดีมาก 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
องค์ประกอบที่  1 การบริหารจัดการ 
         จุดเด่น : 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
มหาวิทยาลัยได้ภายใต้ขอ้จ ากัดด้านทรัพยากร 
 
         จุดที่ควรพัฒนา :  
          1. ควรมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และ
ด้านการบริหารความเสี่ยง 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
        จุดเด่น : 
 
 
        จุดที่ควรพัฒนา : 
         การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัย และการบริหารงานบริการวิชาการ ควรอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถผลักดันพันธกิจให้ส าเร็จได้ 
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ภาคผนวก 
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รายงานประจ าปี 2562 
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จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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