


 

บทสรุปผู้บริหาร 

จากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 พบว่า มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 เฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมิน 2 
องค์ประกอบ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ มีผลคะแนนดังนี้ 

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

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 5.00 คะแนน) มี 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการหน่วยงานเทียบเท่า มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการประเมินตนเองและรายงาน  
ผลการประเมินการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สิ้นสุด  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้จัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าสถานศึกษาได้ด าเนินงาน ตามภารกิจได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยได้ใช้องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พัฒนาขึ้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด เมื่อสิ้นปีการศึกษาจึงได้ท าการศึกษาตนเองและประเมิน
ตนเองประกอบด้วยการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 - 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้บ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้
ร่วมมือร่วมใจช่วยให้รายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้แล้วเสร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานภายในอันจะน าไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดและเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในอนาคตต่อไป 
 
 
 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
                          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
                                           บทน า 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1.  ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

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

3. ประวัติความเป็นมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่ ง เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบ  

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบัน
ราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 มีการด าเนินการจัดตั้ง"ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น" โดยแบ่งส่วนงานภายใน
เป็น 4 ส่วน คือ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งก็เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น "กองวิจัยและพัฒนา 
"เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยใหม่  ให้กับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (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 โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 
4 กลุ่มงานได้แก่ ส านักงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานบริการวิชาการ และกลุ่มงานประกัน
คุณภาพการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัย
พ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ให้ค าปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและ
ชุมชนให้ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น และสังคมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัย  ที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก 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
เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์ 3) ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) ศูนยร์ู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชน
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ปีงบประมาณ 2562 – 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 
4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน 

ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
วิสัยทัศน์ 
สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนา

และอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 
2. สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล  
4. เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี  

ที่มีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ

สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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5.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
5. ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน 
 ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้ 

  กลยุทธ์ที่ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสาน
ความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

 ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความร่วมมือ
จากแหล่งทุนภายนอก 
 กลยุทธ์ที่ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น 

 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ
เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นักศึกษา 
มีส่วนร่วม 

 
 เป้าประสงค์ที่ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมี

ทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
 กลยุทธ์ที่ 1.2.1 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความ

ต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
 ตัวช้ีวัด  1. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างความ

แข็งแรงให้ชุมชน 
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและ

กิจกรรมทีจ่ัดขึ้น 
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 2. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 3. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยของแต่ละคณะ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วย

การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพ แวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมาย

ที่ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ 5.2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
 
เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อม 
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6.  โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหาร 
6.1  โครงสร้างองค์กร   
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6.2  โครงสร้างการบริหาร 
                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 
 

 
 
 

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ศร ี สืบสิงห์
ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วเิศษสตัย์ 
รองผูอ้ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

นางสาวณิชากมล  ศรอีาราม 
หัวหน้ากลุม่งานอ านวยการ 

นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวลัดดา  คุณหงส ์
นักวชิาการสถิต ิ

นางสาวพรทิวา  สารจันทร์
นักวชิาการเงนิและบญัช ี

นายประจิตร  ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายวัชรกร  เนตรถาวร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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7.3  คณะกรรมการบริหาร 
7.3.1 รายช่ือคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นายศิลป์ชัย นิลกรณ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริม่มาลา  ข าคมเขตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชันีเพ็ญ  พลเยี่ยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
8. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

7.3.1 รายช่ือผู้บริหาร   
1. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

7.3.2 การแบ่งภาระงานการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1. ส านักอ านวยการ 

1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
1.2 งานเลขานุการ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานพัสดุ 
1.5 งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน 
1.6 งานการเงินและบัญชี 
1.7 งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
1.8 งานบริหารความเสี่ยง 
1.9 งานวารสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
1.10 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 2. กลุ่มงานวิจัย 
2.1 งานวิจัยและประเมิน 
2.2 งานจัดการงานวิจัย 
2.3 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
2.4 งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์งานวิจัย 
2.5 งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS, NRMS, TNNRS 
2.6 งานส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.6.1 ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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      2.6.2 ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์ 
      2.6.3 ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ (UBI)  
      2.6.4 ศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.7 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย         

 3. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ  
3.1 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
3.2 งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
3.4 งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
3.5 งานประกันคุณภาพสถาบัน / กพร. / สมศ. 
3.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย        

 4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
4.1 งานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย 
4.2 งานแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.3 งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.4 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ 
5.1 งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.2 งานสัญญาและงานบันทึกข้อตกลง 
5.3 งานติดตามสัญญา 
5.4 งานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิประโยชน์ 
5.5 งานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
5.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

 6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
6.1 งานที่ปรึกษาภายในประเทศ 
6.2 งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) 
6.3 งานตีพิมพ์เผยแพร่บทความและประชุมทางวิชาการ 
6.4 งานการน าเสนอผลงานและประชุมทางวิชาการ 
6.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7. ศูนย์บริการวิชาการ 
7.1 งานบริการวิชาการภายใน และภายนอกหน่วยงาน  
7.2 งานฝึกอบรมภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
7.3 งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ 
7.4 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
7.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 จุดเน้นส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน เพ่ือบรรลุตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้บริการทางด้านวิชาการที่สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคมได้  
 1. กลุ่มงานอ านวยการ 
  1.1 เป็นศูนย์กลางอ านวยการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   - อ านวยการและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
   - อ านวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานการเงิน พัสดุ 
   - รวบรวมเอกสารจัดระบบสารสนเทศภายในสถาบัน 
  1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นการท างานที่เป็นระบบ 
   - จัดท าแหล่งข้อมูลด้านบุคลากรภายในสถาบัน 
   - จัดท ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถาบัน 
   - จัดท าระบบในการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกภายในสถาบัน 

2. กลุ่มงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

– พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

– พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่างๆเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย  
– สนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานต่างๆทั้งจากแหล่งทุนทั้งภายในและ

ภายนอก 
– ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการงานวิจัย 

2.2 พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการท าวิจัย 
– สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอโครงการวิจัย 
– ก าหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของอาจารย์ 

 
3. กลุ่มงานการจัดการความรู้และประกันคุณภาพ 

          3.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยให้มีมาตรฐานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
                    3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยให้มีมาตรฐานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
   - งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพจัดท าคู่มือระบบตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพงานวิจัย พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานประกันคุณภาพ 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการท าวิจัย
เพ่ิมศักยภาพนักวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาระบบการคัดกรองงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
   - งานติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจัยพัฒนาระบบ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้ให้ความรู้แก่นักวิจัยพัฒนาระบบการติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบรูปแบบของรูปเล่มงานวิจัย 
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   - งานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการวิจัยพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
โครงการงานประกันคุณภาพปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของฝ่ายประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย
  

4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  4.1 บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
   - สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  4.3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน 
   - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน 
  4.4 งานประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดนิทรรศการ 

- พัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีเผยแพร่งานวิจัย 
- ส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมศูนย์บ่มเพราะธุรกิจ (UBI) และศูนย์บริการ 

ทางวิชาการ 
 

5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ 
5.1 เป็นศูนย์ประสานงานด้านการด าเนินการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรงานวิจัย  

  5.2 เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการขอสิทธิบัตร /
อนุสิทธิบัตรงานวิจัย 
  5.3 ก ากับ ดูแลและควบคุมการด าเนินงานด้านสัญญา  งานบันทึกข้อตกลง และ 
การติดตามสัญญา 
 
 6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
  6.1 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความระดับชาติและบทความนานาชาติ 
  6.2 ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาภายในประเทศ ภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์กา
คันตุกะ (Visiting Professor) 
  6.3 คัดเลือก ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เพ่ือน าเสนอตีพิมพ์
วารสาร 
  6.4 ด าเนินการส่งเสริมการน าเสนอผลงานและด าเนินการจัดการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ 
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 7. ศูนย์บริการวิชาการ 
  7.1 เป็นหน่วยงานหลักในการสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  7.2 ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือบริการทางวิชาการ
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  7.3  สร้างความร่วมมือ และความสามัคคีอันดีระหว่ามหาวิทยาลัย กับชุมชน 
  7.4  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
ภาระหน้าที่ 

 1. กลุ่มงานอ านวยการ ประกอบด้วย 
  1.1 งานธุรการ 

1) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม  หัวหน้ากลุ่มงาน  
2) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
3) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
4) นางสาวลัดดา  คุณหงส์  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
5) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์      เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานธุรการและสารบรรณ งาน

เลขานุการ งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ งานบริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                    1.2 งานการเงินและบัญชี 

    1) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
    2) อาจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่าย
และควบคุมงบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2.  กลุ่มงานวิจัย  ประกอบด้วย 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

      3) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                4) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                5) นางสาวลัดดา  คุณหงส์                เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                6) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์             เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 
 หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน 

งานจัดการงานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่ม
สมบูรณ์งานวิจัย งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายใน
และแหล่งทุนวิจัยภายนอก งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3. กลุ่มงานการจัดการความรู้และประกันคุณภาพ 
      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
      2) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์              รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
      3) นายวัชรกร เนตรถาวร   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
      4) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

    ๕) นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
  ๖) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

    ๗) นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                         ๘) นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานจัดการความรู้ ด าเนินการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ                
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ งานประกัน
คุณภาพ 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  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                          ๑๑) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งาน
แสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                    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 านวยความสะดวกในงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานสัญญาและ                
งานบันทึกข้อตกลง งานติดตามสัญญา งานลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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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  

  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานที่ปรึกษาภายในประเทศ งานที่ปรึกษาภายนอก
ประเทศ 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  ศรีอาราม        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
   ๙) นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

    ๑๐) นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
                         ๑๑) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
                        หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงาน 
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
7.  ข้อมูลบุคลากร 
        สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรทั้งหมด 9 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 1 คน พนักงานตามสัญญา จ านวน 1 คน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1   
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

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

สายวิชาการ          
   ข้าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - - - 3 1 1 1 - 
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   พนักงานประจ าตามสัญญา - - - - - - - - - 
สายสนับสนุน          
   ข้าราชการ - - - - - - - - - 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 4 - 2  2 - - - - - 
   พนักงานราชการ 1 - 1 - - - - - - 
   พนักงานประจ าตามสัญญา 1 - 1 - - - - - - 

รวม 9  4 2 2 2 1 - - 
 
8. ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย 
    8.1 ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย 
      ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
           พ.ศ. 2560-2564 

 
ข้อมูล 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวน (บาท) 15,879,500 19,109,500 8,002,800 2,400,000 11,000,000 

 
 ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 – 2564  
ดังแสดงในภาพที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.87
19.10

8.00

2.40

11.00

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวน  ล้านบาท 
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       ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ด้านงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564  
 8.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการบริการวิชาการ  
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ 
  

ประเภทงบประมาณ 
  

รหัสปีงบประมาณ 2563 
 

งบประมาณที่
ได้รับ 

รหัส ชื่องบประมาณ จัดสรร  บาท  

1 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
งบด าเนินงาน พัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2.1.5 
 
 

พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

165,000 
 
 

2.1.1.10 
 
 
 

พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

100,000 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

3.1.1.9 
 
 

 

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

375,000 
 
 

 
3.1.1.18 

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัยสู่องค์กร
นวัตกรรม 

200,000 
 
 

3 
 

 
 

งบประมาณบ ารุงการศึกษา 
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม  
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรม 

3.1.1.1 
 
 
 

อุดหนุนพัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรม 
 
 

65,000 
 
 
 

      รวม 905,000 
 
ที่มา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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หมายเหตุ :  
                 1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน 840,000 บาท  
        2. งบประมาณบ ารุงการศึกษาได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 65,000 บาท 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน  
     และงบประมาณรายได้ 

แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน  บาท  งบประมาณรายได้  บาท  

1) ด้านการวิจัย      2,400,000 65,000 
2) ด้านการบริการวิชาการ 200,000 - 

รวม 2,600,000 65,000 
  

              จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ านวนงบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยแยกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 
8.3  ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน. 
โปรแกรม 9 จ านวน 1 โครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ดังตารางที่ 4 
 
 
 

ด้านการวิจัย     ด้านการบริการวิชาการ รวม

2,400,000

200,000

2,600,000

65,000 65,000

งบประมาณด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณรายได้ (บาท)
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจ านวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน              
             ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวนโครงการ งบประมาณ  บาท  

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 2,400,000 

รวม 1 2,400,000 
 
9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

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

องค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการ 

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

- 4.60 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

2 - (5+5)/2 - 5.00 ดีมาก 

รวม 7 - (4+5+5+5+
4+5+5)/7 

- 4.71 ดีมาก 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
องค์ประกอบที่  1 การบริหารจัดการ 
         จุดเด่น : 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและมหาวิทยาลัยได้
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 
         จุดที่ควรพัฒนา :  
          ควรมีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากบุคคลภายนอกเพ่ือให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
        จุดเด่น :  
          สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
        จุดที่ควรพัฒนา : 
         การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัย และการบริหารงานบริการวิชาการ ควรอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถผลักดันพันธกิจให้ส าเร็จ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : การพัฒนาแผน 
ผลการด าเนินงาน  : ปีการศึกษา 2563  (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. หน่วยงานมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
สถาบัน โดยการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือ
ปณิธานและ
พระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน ตามแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) และ
แผนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 
2563-2570 และ
แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563-2565  

ปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) และแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. 2563-2565 ดังนี้ 
   1.1) ค าสั่งที่ 0938/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ และด าเนินการขับเคลื่อนงานต่างๆ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

 
  1.2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
  1.3) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564   

1.1.1.1 ค าสั่งที่  0938/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
1.1.1.3  แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
1.1.1.4  แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
1.1.1.5 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
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1.1.1.6 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
 

2. มีการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
หน่วยงานไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้
รับทราบและ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้รับทราบและด าเนินงาน ดังนี้   
    2.1)  มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่าน
การประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณไปสู่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2(21)/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม 2561 
    2.2) มีการด าเนินการประชุมบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ เพ่ือด าเนินการเขียนโครงการ เพ่ือขอ
อ นุ มั ติ  แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  
ครั้งที่ 1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 

1.1.2.1 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 2(21)/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
1.1.2.2 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 

3. มีตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
   3.1) มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ที่ สอดคล้องกับตัวชี้ วัดแผนกลยุทธ์ ของ
มหาวิทยาลัย โดยการระบุไว้ในทุกโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วดัโครงการ ค่าเป้าหมาย 
1. โครงการพัฒนานักวิจยัผ่านการสรา้ง
งานวิจยัเพือ่ชุมชน สังคมท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
ราชภฏัเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ  

ร้อยละ 80 

3. จ านวนงานวจิัยเพือ่ชุมชน 
สังคมท้องถิ่น คณะละ 

1 เรื่อง 

4. ร้อยละนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
สามารถท างานวิจัยและขอ
ทุนจากแหล่งทุนได้  

ร้อยละ 60 

2. โครงการการพัฒนางานวิจยัและ
ผลงานตีพิมพ์เพือ่พัฒนาท้องถิน่ 

1. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ  ร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

1.1.1.5 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
1.1.1.6 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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โครงการ ตัวชี้วดัโครงการ ค่าเป้าหมาย 
3. โครงการจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เยีย่มชม
นิทรรศการและผู้รับบรกิาร 

ร้อยละ 80 

4. โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2020) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เยีย่มชม
นิทรรศการและผู้รับบรกิาร 

ร้อยละ 80 

5. โครงการจัดท าจุลสารวจิัย
บริการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่   80 หน่วยงาน 

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
6. โครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่   80 หน่วยงาน 
ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

7. โครงการสัมมนาเครือข่าย
องค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
Mini_UKM 22 

จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5 ผลงาน 

8. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่
อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจ เป็นไปตามเปา้หมาย
ของโครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น 

ร้อยละ 80  

ร้อยละผู้เข้ารับบริการมีความรู้
ความเข้าใจ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
ผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละ 

ร้อยละ 5 

ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจ เป็นไปตามเปา้หมาย
ของโครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น 

ร้อยละ 80 
 

จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

6 กิจกรรม 

9. โครงการเครือข่ายการเรยีนรู้
ด้านสิ่งแวดลอ้มเพือ่บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวจิัยของ
แต่ละคณะ 

12 กิจกรรม 

ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

จ านวนเครือข่ายความรว่มมือใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน 

10 แห่ง 

จ านวนชุดความรู้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 

3 ชุดความรู้ 
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3.2) มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการระบุไว้ในทุกโครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ตัวชี้วดัโครงการ ค่าเป้าหมาย 
1. โครงการพัฒนานักวิจยัเชิงพื้นที ่ 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ  

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละนกัวิจยัรุ่นใหม่ที่
สามารถท างานวจิัยเชิงพื้นที่
และขอทุนจากแหล่งทุนได้  

ร้อยละ 70 

4. จ านวนงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน  

10 งานวิจัย/
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

2. โครงการพัฒนางานวิจยัสู่การพัฒนา
ชุมชน 

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ  

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของงานวิจยัที่
น าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน 
ท้องถิ่น และประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก  

ร้อยละ 50 

4. จ านวนงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน 
สู่เชิงพาณิชย์  

10 งานวิจัย/
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

3. โครงการจัดท าจุลสารวจิัยบรกิาร
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยงานที่ได้รับการ
เผยแพร่   

80 หน่วยงาน 

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

4. โครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

หน่วยงานที่ได้รับการ
เผยแพร่   

80 หน่วยงาน 

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. โครงการประชมุชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

โครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์
ด้วยการสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์หรือพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

ระดับ 4 

6. โครงการบริการวชิาการแก่ทอ้งถิ่น
และสังคม 

ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ร้อยละ 60 

จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน ์

12 กิจกรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วดัโครงการ ค่าเป้าหมาย 
7. โครงการรายงานผลกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อชมุชนท้องถิน่ 

ผลกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 95 

9. โครงการเครือข่ายการเรยีนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบรหิารจดัการ 

จ านวนวัตกรรมหรือ
โครงการที่ฟื้นฟูสภาพ 
แวดล้อมและมีผลลัพธ์
ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน    

2 นวัตกรรม/
โครงการ 

 
 

4. มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ครบตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
 
 
 

ปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ตามพันธกิจ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ ดังนี้  
    4.1) ด้านการวิจัย ในรอบปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ด าเนินโครงการ จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

1) รายงานผลการด าเนิน
โครงการการพัฒนา
งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

(1.1) เชิงปรมิาณ 
  (1.1.1) ร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 
100.00 

 

 
บรรลุ 

  (1.1.2) ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ต่อการจัดโครงการ  
ร้อยละ 80 

ค่าเฉลี่ย 4.56  
ระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 
91.20 

บรรลุ 

(1.2) เชิงคุณภาพ 
   อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  
เกิดความรู้ความเข้าใจ
และน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง เพื่อการพัฒนา
ผลงานตีพิมพ์ 
ในระดับชาติและ
นานาชาติสูงขึ้น 

 

( = 4.65)  
ระดับความ
คิดเห็น  
ระดับมากที่สุด 

 
บรรลุ 

2) โครงการจัดท าจุลสาร
วิจัยบรกิารถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 (The Pamphlet of 
Research, Services, 
and Technology 
Transfer) 

(2.1) เชิงปรมิาณ 
2.1.1 หน่วยงานที่ได้รับ
การเผยแพร่  80 แห่ง 

หน่วยงานที่ได้รับ
การเผยแพร่  
ทั้งหมด 83 แห่ง 

บรรลุ 

1.1.4.1) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการการพัฒนา
งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

1.1.4.2) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการจัดท าจุลสาร
วิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

 
 1.1.4.3) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Thailand 
Research Expo 2020) จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 

X
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

 2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

มีค่าเฉลี่ย 4.36 
อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 87.20 

บรรลุ 

(2.2) เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย และงานด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม
ได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อยา่ง
รวดเร็วและประชาสัมพันธ์
โครงการและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และเครือข่าย
องค์กรภาคี สนับสนุนการ
เรียนรู้ การวจิัย  และการ
จัดการความรู้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการ
สร้างการรับรู้ให้ภาคี
เครือข่ายเข้ามามีสว่นร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยงานผู้รับ
การเผยแพร่ 
ได้รับทราบองค์
ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 
สถานการณ์ 
สาระน่ารู้ ด้าน
งานวิจัย และ
งานด้านการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม โดย
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจใน
ภาพรวมในการ
เข้าร่วมโครงการ 
มีค่าเฉลี่ย 4.32  
ระดับความ
คิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

บรรลุ 

3) โครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ 
(Thailand Research 
Expo 2020) จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม - 7 
สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 
 

(3.1) เชิงปรมิาณ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัย  
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
คิดเห็นต่อการ
ด าเนินโครงการ
โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.44 
อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 88.80 

 
บรรลุ 

(3.2) เชิงคุณภาพผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และหน่วยงานราชการ ได้ใช้
ประโยชน์จากรายงานผล
การด าเนินงาน ด้านการวจิัย 
และด้านบริการวิชาการแก่
สังคมของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

ได้เผยแพร่ผล
การด าเนินงาน
ด้านการวจิัย 
และด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม  
ให้กับผู้บริหาร 
อาจารย์ 
บุคลากร 
นักศึกษา และ
หน่วยงาน
ราชการ ได้
น าไปใช้
ประโยชน ์

บรรลุ 

7 สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 

 
1.1.4.4) โครงการพัฒนา
นักวิจัยเชิงพ้ืนที่ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ 
ประชุม D ชั้น 9 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
  1.1.4.5) โครงการพัฒนา
งานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ณ 
ประชุม D ชั้น 9 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

4. โครงการพัฒนา
นักวิจยัเชิงพื้นที่ จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 ณ ประชุม D ชั้น 
9 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

(4.1) เชิงปรมิาณ 
4.1.1 จ านวนผู้บริหาร 
อาจารย์ นักวิจยั 
บุคลากรมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80   

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 107 คน คิด
เป็นร้อยละ 178.34 

 
บรรลุ 

4.1.2 ระดับความพึง
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวม
ท่านได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ย 
4.56 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ
91.20 

บรรลุ 

4.1.3 ร้อยละนักวิจยัรุ่น
ใหม่ที่สามารถท างาน
วิจัยเชิงพื้นที่และขอทุน
จากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 
70 

การอบรมครั้งนี้มี
นักวิจยัรุ่นใหม่เข้า
ร่วมอบรมและ
น าเสนองานวิจยัเพื่อ
จัดท าข้อเสนอ
โครงการเชิงพื้นที่ 
ร้อยละ 80 

บรรลุ 

4.1.4 จ านวนงานวิจยั 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมชุมชน 10 
งานวิจัย/ 
องค์ความรู้/นวัตกรรม 
 

การอบรมครั้งนี้มี
นักวิจยัเสนอชื่อ
งานวิจัยเพือ่จัดท า
ข้อเสนอโครงการและ
ให้วิทยากรให้
ค าแนะน า จ านวน
ทั้งสิ้น 24 เร่ือง 

บรรลุ 

(4.2) เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร อาจารย ์
นักวิจยั บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้าใจและน าไปใช้
พัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
งานวิจัยเชิงพื้นที่ สร้าง
งานวิจัยเพือ่ชุมชน 
สังคมท้องถิ่นเชิงพื้นที่ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเทคนิคเขียน
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 
สร้างงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน สังคมท้องถิ่น
เชิงพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 
4.64 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 
บรรลุ 
 
 
 
 

5. โครงการพัฒนา
งานวิจัยสูก่ารพัฒนา
ชุมชนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ณ 
ประชุม D ชั้น 9 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม  

(5.1) เชิงปรมิาณ 
5.1.1 จ านวนผู้บริหาร 
อาจารย์ นักวิจยั 
บุคลากรมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80   

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
แบ่งเป็น แบบ

ออนไลน์ โดยผ่าน
ระบบประชุมทางไกล 
(Zoom meeting) 
จ านวน 58 คน และ
แบบออนไซน์ จ านวน  

บรรลุ 

1.1.4.6) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการจัดรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 

 
 1.1.4.7) โครงการเครือข่าย
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

 
 1.1.4.8)  รายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน 
ประชาชน บุคลากรทางการ
ศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

2550 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 

  7 คน จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 108.34 

 

5.1.2 ระดับความพึง
พอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวม
ท่านได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ย 
4.55 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
91.00 

บรรลุ 

5.1.3 ร้อยละของ
งานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชน 
ท้องถิ่น และประสาน
ความร่วมมือจากแหล่ง
ทุนภายนอก รอ้ยละ 50 

นักวิจยั สามารถน า
งานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชน 
ท้องถิ่น และประสาน
ความร่วมมือจาก
แหล่งทุนภายนอกได้ 
ร้อยละ 80 

บรรลุ 

5.1.4 จ านวนงานวิจยั 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมชุมชน สู่เชิง
พาณิชย์ 10 งานวิจยั/
องค์ความรู้/นวัตกรรม 

มีจ านวนงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมชุมชน สู่
เชิงพาณิชย์ จ านวน 2 
งานวิจัย ที่ถูกยกเป็น
ตัวอยา่งในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุน 

ไม่
บรรลุ 

 (5.2) เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร อาจารย ์
นักวิจยั บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้าใจและน าไปใช้
พัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
งานวิจัยเชิงพาณิชย ์
สร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน 
สังคมท้องถิ่น ในเชิง
พาณิชย ์

 
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
และน าไปใช้พัฒนา
ตนเองเพื่อสร้าง
งานวิจัยเชิงพาณิชย ์
สร้างงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน สังคมท้องถิ่น 
ในเชิงพาณิชย์  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจมีค่าเฉลี่ย 4.66
ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด 

 
บรรลุ 
 
 
 

 

6) โครงการจัดรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี2563 

(6.1) เชิงปรมิาณ 
6.1.1 หน่วยงานที่ได้รับ
การเผยแพร่ 80 แห่ง 

หน่วยงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ ทั้งหมด 83 

แห่ง 

บรรลุ 

 
 

 
 

 
    1.1.4.9)  รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม การน าเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู้ 
จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กันยายน  
พ.ศ. 2563 อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

 6.1.2 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

มีค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 82.40 

บรรลุ 

(6.2) เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร อาจารย ์
บุคลากร นักศึกษา และ
หน่วยงานราชการ ได้ใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ผลการด าเนินงาน ด้าน
การวิจยั และด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม
ของสถาบันวจิัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

ได้เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานด้านการ
วิจัย และด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม  
ให้กับผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และ
หน่วยงานราชการ ได้
น าไปใช้ประโยชน ์

บรรลุ 

 
 4.2) ด้านการบริการวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2563  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

1) โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 
– กันยายน 2563 

(1.1) เชิงปรมิาณ 
  (1.1.1) จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 96.84 

 
บรรลุ 

  (1.1.2) ระดับความ 
พึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 84 

 
บรรลุ 

  (1.1.3) จ านวน
เครือข่ายความร่วมมอื
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ 
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 
10 หน่วยงาน 

จ านวน 18 แห่ง บรรลุ 

(1.1.4) จ านวนชุด
ความรู้ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ไม่
น้อยกว่า 3 รายการ 

จ านวน 3 
รายการ 

บรรลุ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ ตัวชี้วดั 

(ค่าเป้าหมาย) 
ผลการด าเนินงาน 

 (5.2) เชิงคุณภาพ 
   ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน นักเรียน 
และนักศึกษา มีส่วน 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ประชาชน 
นักเรียน และ
นักศึกษา 

บรรลุ 

4) โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูม ิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ. 2563 
   (4.1) : กิจกรรม  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
ในอ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

(4.1.1) เชิงปรมิาณ 
  (4.1.1.1) ร้อยละ
ผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 
 ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 82.00 

 
บรรลุ 

  (4.1.1.2) จ านวน
กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน 6 กิจกรรม 

 
จ านวน 7 
กิจกรรม 
 
 

 
บรรลุ 

  (4.1.1.3) จ านวน
กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 
ของแต่ละคณะ  
จ านวน 12 กิจกรรม 

จ านวน 9 
กิจกรรม 

ไม่
บรรลุ 

(4.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในอ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และทุกคณะสามารถ
บูรณาการกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจยัได้ 

 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วม
โครงการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 
อยู่ใน ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 
83.20 และคณะ
ต่าง ๆ สามารถ
บูรณาการ
กิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการ
กับการเรียนการ
สอนและการวิจยั
ได้ 

 
บรรลุ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ ตัวชี้วดั 

(ค่าเป้าหมาย) 
ผลการด าเนินงาน 

   (4.2) กิจกรรม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสรุปองค์ความรู้  

(4.2.1) เชิงปรมิาณ 
  (4.2.1.1) ผู้รับบริการ 
มีความรู้ ความเขา้ใจ 
เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 82.00 

 
บรรลุ 

  (4.2.1.2) กิจกรรม 
ด้านการบริการวิชาการที่
สามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
จ านวน 6 กิจกรรม 

 
จ านวน 7 กิจกรรม 

 
บรรลุ 

  (4.2.1.3) กิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวจิัย
ของแต่ละคณะ จ านวน 
12 กิจกรรมกิจกรรม 

จ านวน 9 กิจกรรม ไม่
บรรลุ 

(4.2.2) เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น และทุกคณะ
สามารถบูรณาการ
กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจยัได้ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ย 
4.16 อยู่ใน ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 
83.20 และคณะ
ต่าง ๆ สามารถ
บูรณาการกิจกรรม
ด้านการบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอนและ
การวิจยัได้ 

 
บรรลุ 

   (4.3) กิจกรรม  
การน าเสนอแนวปฏบิัติ
ที่ดีด้านการบริการ
วิชาการและการจัดการ
ความรู้ 

(4.3.1) เชิงปรมิาณ 
  บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด จ านวน 80 คน 

 
ร้อยละ 85.00 

 
บรรลุ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโดย
ภาพรวมทา่นได้รับ
ประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย 4.10  
อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ
82.00 

บรรลุ 

จ านวนผลงานแนวปฏบิัติ
ที่ดีสู่ความส าเร็จ จ านวน 
6 ผลงาน 

ผลงานแนวปฏิบัติ
ที่ดีสู่ความส าเร็จ 
จ านวน 10 ผลงาน 

บรรลุ 
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โครงการ ตัวชี้วดั 

(ค่าเป้าหมาย) 
ผลการด าเนินงาน 

  (4.2.2) เชิงคุณภาพ 
   บุคลากร และนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการความรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดี ตลอดจน
สามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปปฏิบัติและ
พัฒนาองค์กร  
จนกลายเป็นชุมชนนกั
ปฏิบัติ และก่อให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดี และได้รับ
ประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการ  
( = 4.06)  ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

บรรลุ 
 

  
5. มีการติดตามผล
การด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
     5.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2564 รายไตรมาส จ านวน 4 ไตรมาส โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ตามรูปแบบของทางฝ่าย
แผนและงบประมาณ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกไตร
มาส โดยใช้แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

และรายงานในระบบฝ่ายแผน มหาวิทยาลัย 

 
     

1.1.5.1 รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ/ผล
การด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รายไตรมาส 
1.1.5.2 รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ/ผล
การด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564
รายไตรมาส 
1.1.5.3 เล่มรายงาน
ประจ าปี 2563 
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 5.2) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ราย 6 เดือน และ 12 เดือน โดยมีการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ราย 6 เดือน และ 12 เดือน ตาม
ตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย 

 
และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  
ราย 6 เดือน ตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
รายงานต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย 

 
5.3) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
จัดท าเป็นรายงานประจ าปี เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และมหาวิทยาลัย 

 
 

6. มีการประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง จ านวน 9 โครงการ โดยระบุไว้ในรายงานประจ าปี มีดังนี้ 
 
  

1.1.6.1 รายงานประจ าปี 2563 
ส่วนที่ 3 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 
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รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
 
 
 

 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาท้องถิ่น  
     เป้าประสงค์ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  
     กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและ
ขอทุนจากแหล่งทุน ได้แก่  
     1.1.1.1) โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน 
สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
     1.1.1.2) โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
  กลยุทธ์ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
ได้แก่ 
    1.1.2.1) โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

 
     
 
 
 

1.1.6.2 บันทึกรายงานผลการ
ประเมินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2563 
  



34 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1.1.2.2) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand Research Expo 2020) 

 
กลยุทธ์ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  
     1.1.3.1) โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
    1.1.3.2) โครงการจดัรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

 
     1.1.3.3) โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 
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    เป้าประสงค์ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง  
     กลยุทธ์ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
เครือข่ายและชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชน ในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 
     1.2.2.1) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
     
 1.2.2.2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
      
    2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม  
         เป้าประสงค์ 5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม  
         กลยุทธ์   5.1.1 ส่ งเสริมสร้ างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย คือ โครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “ กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียน
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด” 
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    เป้าประสงค์ 5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้ พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
     กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คือ โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้ด าเนินการจัดท าชุดความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 
 เป้าประสงค์ 5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้ พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
        กลยุทธ์ 5.2.3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คือ โครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “กิจกรรม การศึกษาสภาพปัจจุบันในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด “ด้านบริหารจัดการขยะ”ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ถอดบทเรียน
และการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น ท าให้มี เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม” 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
และด าเนินการรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563  

 
 

7. มีการน าผลการ
พิจารณาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร
หน่วยงานไป
ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยทบทวน
ร่วมกันกับฝ่ายแผน มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     7.1)  มีปรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามค าแนะน าของผู้บริหาร ในวันที่ 12  
มีนาคม 2563 

 
 
     7.2) มีทบทวนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในวันที่ 3 กันยายน 2563 

1.1.7.1 รายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของ
ปีงบประมาณ 2563  
1.1.2.2 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
1.1.7.2 เอกสารทบทวนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 
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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 

  5 
คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  :   การพัฒนาบุคลากร 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมีแผนการบริหาร
พัฒนาบุคลากร มีการ
วิเคราะห์ขอมูลเชิงประจักษ  
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนการบริหาร
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

                                

1.2.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. มีการบริหารพัฒนา
บุคลากรประจ าหน่วยงานให
เปนไปตามแผนที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านการวิจัย และ
ด้านการบริการวิชาการ โดยในรอบปีการศึกษา 
2563 ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะ และเก็บเกี่ยว
ประสบการณท์ี่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1 .  การ เข้ า ร่ ว มอบรม การ ระบบข้ อมู ล
สารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้
มอบหมายให้ นางสาวลัดดา คุณหงส์ และนาย
ประจิตรประเสริฐสังข์  เข้าร่วมงานท าให้รู้จัก
ระบบ NRIIS และหน้าที่ของผู้ประสานหน่วยงาน 
การจัดการข้อมูลหน่วยงาน การจัดการข้อเสนอ
โครงการงบกองทุน ววน. การรับรองข้อเสนอ
โครงการของแหล่งทุนอ่ืน  การรายงานและ
ตรวจสอบผลการด า เนินงานโครงการ การ
รายงานและตรวจสอบผลของโครงการที่เสร็จสิ้น
การประกาศทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน และ
การบริหารจัดการโครงการทุนเงินรายได้ เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

 
 

1.2.2.1 ภาพการเข้าร่วม
ประชุม   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ สอดคล องกับการวิ จัยและ
นวั ต ก ร รม ใ นมิ ติ ใ ห ม  โ ด ยม อบห มา ย ใ ห้  
รองศาสตราจารยดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู ชวยศาสตราจารย ดร.
ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ แสงเรณู 
เข้าร่วม เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2563 
 

 
 
3. โครงการทบทวน เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 
โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารยดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห
ผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยศาสตรา
จารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผู อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง 
และนายประจิตร ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
และพัฒนา เข้าร่วมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ 
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 
4. การประชุม การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.
2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
โดยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 
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นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานในการประชุม และมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิ
พันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และมี
อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ 
วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ประจ า
สถาบันวิจัย ร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ 
2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 
5. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ (Thailand Research Expo 2020) 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มอบหมายให้บุคลากร
ทุกคนเข้าร่วม 
 
 
 
 
 
 

3. มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
สร้างขวัญและก าลังใจให
บุคลากรในหน่วยงานที่
สอดคล้องกับแผนหน่วยงาน
ให้สามารถท างานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความยินดีกับ
นางสาวพรทิวา สารจันทร์ ที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานราชการ ประจ าปี  2564 ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1.2.3.1 ภาพแสดงความยินดี 
กับนางสาวพรทิวา สารจันทร์ 
ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ ประจ าปี 2564 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 
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4. มีระบบการติดตามให
บุคลากรน าความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใชใน
การปฏิบัติงาน  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนด ขั้นตอนการ
รายงานและติดตามผลจากการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน และมีแบบรายงานผลไป
ประชุม อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน โดยมีการน า
ผลการน าความรู้และทักษะที่ ได้รับจากการ
พัฒนา มาใช้ในการได้มาปฏิบัติงาน โดยในรอบปี
การศึกษา 2563 มีบุคลากรที่ รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม คือ นางสาวลัดดา คุณหงส์  เมื่อวันที่  14 
พฤษภาคม 2564 
   

1.2.4.1  รายงานผลการเข้า
ร่วมอบรมระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัย และนวัตกรรม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2564     

   
5. มีการใหความรู้ด้านสาย
งานเพ่ือพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและให้
ค าแนะน าด้านการจัดท าคู่มือการจัดการงาน และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองในการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรที่ครบก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินการเพ่ือเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองใน
การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน คือ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม  ได้เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการเขียน
สมรรถนะการปฏิบัติ งานเพ่ือประเมินการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2564  
ณ ฮักจังเลยการ์เด้น จังหวัดเลย  

 
 

1.2.5.1 เกียรติบัตร 
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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 
 
หมายเหตุ :  

- หลักฐานแผนการบริหารพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม/โครงการ อ้างอิงหลักฐานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลงานด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.2 การพัฒนา
บุคลากร 

Process 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5คะแนน  5
คะแนน 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  : ระบบกลไกการใช้งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. หน่วยงานมี
แผนการจัดสรร
งบประมาณท่ีสอด 
คลองกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของ
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563-2564 ดังนี้ 
        ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี้ 

ล าดับ 

 
ประเภท

งบประมาณ 

 

รหัสปีงบประมาณ 2563 

 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
(บาท) รหัส ชื่องบประมาณ 

1 งบประมาณแผ่นดิน 
แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและ 

2.2.1.5 

 
พัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

165,000 

 

 
 

1.3.1.1 รายละเอียด
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
1.3.1.1 แผนการเงิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ล าดับ 

 
ประเภท

งบประมาณ 

 

รหัสปีงบประมาณ 2563 

 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
(บาท) รหัส ชื่องบประมาณ 

 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งบ
ด าเนินงาน พัฒนา
สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

2.1.1.10 

 
พัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

100,000 

 

2 งบประมาณแผ่นดิน 
แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน  
โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ดเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1.1.9 
 
 
 
 
 
 

โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
 

375,000 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.18 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่
องค์กรนวัตกรรม 

200,000 
 

 
3 งบประมาณบ ารงุ

การศึกษา 
แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรม  
กิจกรรม การวิจยั
และนวัตกรรม 

3.1.1.1 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนพัฒนาวจิัยและ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

65,000 
 
 
 
 
 

 
รวม 905,000 

 
       และได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน. โปรแกรม 9 
จ านวน 1 โครงการ คือ การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพเ พ่ือความมั่นคง มั่ งคั่ ง  และยั่ งยืนของชุมชนใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท 
 

 

 
1.1.1.5 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
         

 
1.3.1.1 รายละเอียด
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
1.3.1.1 แผนการเงิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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       ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี้ 

ล าดับ 

 
ประเภทงบประมาณ 

 
รหัสปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
(บาท) 

รหัส ชื่องบประมาณ 

1 งบประมาณแผ่นดิน 
แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งบอุดหนุน 

2.2.2.5 

 
พัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

254,000 

 

2 งบประมาณแผ่นดิน 
แผนยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม 
กิจกรรมยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ดเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.1.1.8 
 
 

 

โครงการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น
และสังคม 
 

300,000 
 
 
 

4.1.1.22 
 
 
 
 
 
 

โครงการเครือข่าย
การเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

400,000 
 
 
 
 
 

 
3 งบประมาณบ ารงุ

การศึกษา 
แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
สังคมศาสตร์ รายจ่าย
อื่นๆ 

2.1.2.7 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

4 งบประมาณบ ารงุ
การศึกษา 
แผนงานยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
กิจกรรม การวิจยัและ
นวัตกรรม เงินอุดหนุน 
 

4.1.1.1 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนพัฒนาวจิัย
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 

รวม 1,204,000 

 
 
 
 
 

1.1.1.6 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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และ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน. ให้ด าเนินโครงการวิจัย 
จ านวน 20 โครงการ (ภายใต้โครงการย่อย 35 โครงการ) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
จ านวน 11,000,000  บาท 

 
 

2. มีงบประมาณ
ประจ าปที่สอดคลอง
กับแผนปฎิบัติการ
ในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 
 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกีารวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
ถ่ายทอดสู่โครงการ/กิจกรรม/ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 
 2.1 งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 มีจ านวน 7 
โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทงบ รหัสงบ 

1. โครงการพัฒนานักวิจยัผ่านการสรา้ง
งานวิจยัเพือ่ชุมชน สังคมท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพือ่
พัฒนาท้องถิน่ 

44,300 บ ารุง
การศึกษา 

3.1.1.1 

2. โครงการการพัฒนางานวิจยัและผลงาน
ตีพิมพ์เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

20,700 บ ารุง
การศึกษา 

3.1.1.1 

3. โครงการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

90,252 แผ่นดิน 2.2.1.5 

4. โครงการจัดท าจุลสารวจิัยบรกิาร
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

41,600 แผ่นดิน 2.2.1.5 

5. โครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

15,430 แผ่นดิน 2.2.1.5 

6. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

375,000 แผ่นดิน 3.1.1.9 
 

7. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการ
ศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูม ิจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

200,000 แผ่นดิน 4.1.1.18 

1.1.1.5 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
         

1.1.1.6 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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2.2 งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 มีจ านวน 9 
โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทงบ รหัสงบ 

1. โครงการพัฒนานักวิจยัเชิงพื้นที ่ 30,000 แผ่นดิน 2.2.1.5 
2. โครงการพัฒนางานวิจยัสู่การพัฒนา
ชุมชน 

30,000 แผ่นดิน 2.2.1.5 

3. โครงการจัดท าจุลสารวิจยับรกิาร
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

40,000 แผ่นดิน 2.2.1.5 

4. โครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

15,500 แผ่นดิน 2.2.1.5 

5. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

30,000 แผ่นดิน 2.2.1.5 

6. โครงการรายงานผลกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

108,500 แผ่นดิน 2.2.1.5 

7. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการ
ศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูม ิจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

300,000 แผ่นดิน 4.1.1.8 

8. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

400,000 แผ่นดิน 4.1.1.22 
 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

30,000 บ ารุง
การศึกษา 

2.1.2.7 

 
3. มีการจัดท า
รายงานการใช้
งบประมาณตาม
รูปแบบการ
ด าเนินงานการ
รายงานการใช้
งบประมาณตามที่
มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการจัดท ารายงานผลการใช้
งบประมาณตามรูปแบบการด าเนินงานการรายงานการใช้งบประมาณ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ได้แก่ 
     3.1) รายงานด้านงบประมาณวิจัยของนักวิจัย โดยมีการด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย ซึ่งมีการรายงานผลการ
ด าเนินการเบิกจ่ายโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
 

1.3.3.1 รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
การวิจัยงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564 
1.3.3.2 รายงานผลการ
เบิกจ่ายของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564 
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รายงานผลการด าเนินการเบิกจ่ายโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่  
18 มิถุนายน 2564 

 
 
     3.2) รายงานผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 -2654 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีการรายงาน
ต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  และ วันที่ 30 กันยายน 2563  

 
และรายงานวันที่ 4 มกราคม 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 และ 1 กรกฎาคม 
2564  
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  3.3 รายงานข้อมูลงบประมาณประจ าปี 2563  ในรายงานประจ าปี เพ่ือ
รายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
 

4. มีการถ่ายทอด
แผนการจัดสรร
งบประมาณให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบ
และด าเนินกิจกรรม
การด าเนินงาน
ภายในหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2563 ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2(21)/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 และด าเนินการจัดท ารายงานผลการใช้
งบประมาณประจ าปี 2563 ตามรูปแบบการด าเนินงานการรายงาน
การใช้งบประมาณตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด พร้อมทั้งน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2563 
 
 

1.1.2.1 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 
2(21)/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
1.3.4.2 บันทึกการน า
วาระเข้าคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ (กบ.) 
 

5. หน่วยงานมีการ
ก ากับและติดตามผล
การใช้จ่าย
งบประมาณใหเปนไป
ตามเปาหมาย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก ากับและติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยมี
เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการเบิกจ่าย
เป็นรายไตรมาส เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
และ วันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 4 มกราคม 2564 วันที่ 1 
เมษายน 2564 และ 1 กรกฎาคม 2564 และจัดท ารายงานรายงานผล
ต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และ
เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564 
 

1.3.5.1 รายงานผลการ
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายไตรมาส 
1.3.5.2 รายงานผล
การด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
รายไตรมาส 
1.3.4.2 บันทึกการน า
วาระเข้าคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ (กบ.) 

 
 
 
 



50 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    

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 

1.3 ระบบกลไก
การใช้
งบประมาณ 

Process 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

  5 
คะแนน 

  

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 

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

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานและถ่ายทอดไปสู่บุคลากรดังนี้ 
     1.1) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ก าหนดทิศทางการด าเนินงานโดยมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของงานที่ต้องปฏิบัติไว้ในแผนงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับโดย
การประชุม เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
     1.2) ด้านการวิจัย มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการถ่ายทอด
การด าเนินงาน ที่เชื่อมโยงกับส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ไปยังผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ด้านงานวิจัย ดังนี้ 
        1.2.1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 
หรือhttp://www.nrms.go.th นักวิจัยสามารถยื่นแบบเสนอ
งานวิจัย (เค้าโครงวิจัย) เพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ และ
สามารถน าออกข้อมูลจากฐานข้อมูลนักวิจัยได้ รวมทั้งติดตาม
สถานะของงานวิจัยของนักวิจัยแต่ละบุคคลโดยมีการรายงานผล

1.4.1.1 แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
1.4.1.2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
1.4.1.3 ระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัย  
1.4.1.4 Website 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1.4.1.5 ระบบบริหาร
งานวิจัย (NRIIS : 
National Research 
and Innovation 
Information 
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การด าเนินงานรายไตรมาสทั้งผลการด าเนินงานและงบประมาณใน
การวิจัยโดยผ่านระบบ NRMS ส่วนผู้บริหารงานวิจัยสามารถ
ติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการที่เสนอขอรับทุน หรือ
โครงการที่ผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  

 
    2) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ 
NRIIS) หรือ http://nriis.go.th นักวิจัยสามารถเสนอขอรับทุน
วิจัยจากแหล่งต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มเดียว ยื่นเสนอที่เดียวและ
สามารถน าออกข้อมูลจากฐานข้อมูลนักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มได้ 
รวมทั้งติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ส่วนผู้บริหารงานวิจัย 
สามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย  โครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุน หรือโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้
อย่างรวดเร็ว 
 

 
 
     3 )  ร ะบบกา ร จดทะ เบี ย นทรั พย์ สิ นท า งปัญญาทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ (DIP) หรือ http://www.ipthailad.go.th 
/th/copyright-001.htmlเป็นระบบสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักวิจัยสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพ่ือให้งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครอง 
 
 
 
 
 
 
 

System) 
1.4.1.6 แผนบริการ
วิ ช าการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
1.4.1.6 แผนบริการ
วิ ช าการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
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4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือ http://research.reru.ac.th
นักวิจัยสามารถติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ ส่วนผู้บริหาร
สามารถก ากับผลการด าเนินการด้านการวิจัย เช่น ติดตาม
โครงการวิจัย ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ สัดส่วนการตีพิมพ์ เผยแพร่
ต่อจ านวนอาจารย์ ในแต่ละคณะได้ เป็นต้น 
 

 
5) เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือhttp://research.reru. 
ac.th ส าหรับนักวิจัยสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น 
โครงการฝึกอบรม เชิญส่งบทความวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย การ
รับสมัครทุนวิจัย เป็นต้น และกรอบการวิจัยและเป้าหมายการวิจัย 
เช่น แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปวิจัยแบบบูรณาการ แผนบูรณา
การการวิจัยและนวัตกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
6) คู่มือบริหารงานวิจัย ที่แสดงใหเห็นถึงระบบ กลไก กระบวนการ 
และขั้นตอนในการด าเนินการ เช่น การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นต้น เพ่ือให้นักวิจัยสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไซด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.reru.ac.th      
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1.2) ด้านการบริการวิชาการ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563-2564 เพ่ือขับเคลื่อนงานการบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ที่แสดงใหเห็นถึง
ระบบ กลไก กระบวนการ และขั้นตอนในการด าเนินการ การบริการ
วิชาการ เพ่ือให้ทุกคณะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
และสามารถดาวน์ โหลดได้ที่ เว็ บไซด์  สถาบันวิ จั ยและพัฒนา 
http://research.reru.ac.th    

 
 

2 .  ผู้ บ ริ ห า ร
หน่ วยงานมี การ
ก ากับ ติดตามและ
ประเมิ นผลการ
ด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่ อสาร 
แผนและผลการ
ด า เนิ นงานของ
ส ถ า บั น ไ ป ยั ง 
บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจั ยและพัฒนา มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาไปยังบุคลากรใน
หน่วยงานดังนี้ 
     2.1) มีก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 เป็นราย
ไตรมาส และสื่อสารให้กับบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
ให้รายงานความก้าวหน้าผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2(21)/2562 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 และครั้งที่ 1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
และสื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุค 
 

 
 

1.4.2.1 การรายาน
ความก้าวหน้า
โครงการตามและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564 
1.1.2.1 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 
2(21)/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
1.1.2.2 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 
1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 
1.4.2.2 รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่  
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     2.2) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 เมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินงานตามรูปแบบ
ฝ่ ายแผนงานและรายงานผลการด า เนินงานต่อผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  

1.4.2.3  ไลน์กลุ่ม
สถาบันวิจัยและพัฒนา   

3. ผู้บริหาร
สนับสนุนให้
บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 

ในรอบปีการศึกษา 2563 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุน
ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ดังนี้ 
     3.1) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานที่มอบหมายให้ โดยการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ ผ่านกระบวนการประชุม
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา และเสนอผ่านช่องทาง ไลน์
กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา   
 

 
 
     3.2) กรณีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาติดราชการหรือ
ติดภารกิจ ได้มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ แทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
มอบหมาย รวมถึงให้บทบาทหน้าที่บุคลากรอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมของงาน/กิจกรรม โดยให้บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน า เสนอแนะแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษา 
ประชาชน หน่วยงานที่มาขอรับบริการ  
 

 

1.1.2.1 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 
2(21)/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
1.1.2.2 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 
1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 
1.4.2.3  ไลน์กลุ่ม
สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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4. ผู้บริหาร
หน่วยงานถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
     4.1) ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการด าเนินการ
ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการซึ่งมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ การประชุม
ปรึกษาหารือ, การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสาร
กลุ่มไลน์ในการสื่อสาร, การสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็น
ต้น 
     4.2) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาในด้าน
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งการอบรมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
          4.2.1 มอบหมายให้ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค
วิเศษสัตย รองผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยศาสตรา
จารย ดร.สุรพงษ แสงเรณู เข้าร่วมโครงการฝกอบรมหลักสูตร การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่สอดคลองกับการวิจัยและนวัตกรรม
ในมิติใหม เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2563 
         4.2.2 มอบหมายให้ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค
วิเศษสัตย รองผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางยุพเรศน์ 
ประทีป ณ ถลาง และนายประจิตร ประเสริฐสังข์ เข้าร่วมโครงการ
ทบทวน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี
การศึกษา 256317 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกันเกรา 
          4.2.3 มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ 
วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางยุพเรศน์ 
ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัย ร่วมการประชุม 
การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ 2563 
 

1.1.2.1 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 
2(21)/2562 วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
1.1.2.2 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 
1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 
1.4.2.3  ไลน์กลุ่ม
สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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        4.2.4 มอบหมายให้ นางสาวลัดดา คุณหงส์ และนายประ
จิตร ประเสริฐสังข์ เข้าร่วมงานการเข้าร่วมอบรมการระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
     4.3) มีการแนะน าการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านการ
ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2(21)/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์, การติดต่อสื่อสารกลุ่มไลน์ในการสื่อสาร, 
การสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น 
 

5. ผู้บริหาร
หน่วยงาน
บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

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

1.4.5.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ  
1) ค าสั่งที่ 67/2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิจัยในมนุษย์  
2) ค าสั่งที่ 974/2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
3)ค าสั่งที่ 85 /2562 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ 
2) ค าสั่งที่ 911/2562 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
1.4.5.2 รายงานการ
ประชุม  
1.4.5.3 web site 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
1.4.5.4 รายงาน
ประจ าปี 
1.4.5.5 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  
1.4.5.6 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
1.4.5.7 จุลสารของ
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5.6) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามผลการควบคุม
ภายในการบริหารความเสี่ยง  
       ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
    1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
     มีระบบการก ากับและติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการควบคุมการด า เนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวมและรายงานต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และมี
การสนับสนุนให้บุคลากรแต่คนมีระบบการการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการก าหนดนโยบาย
การใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและคุ้มค่า และการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 
    2. หลักประสิทธิผล(Effectiveness) 
     มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การและกระจายโครงการให้บุคลการที่รับผิดชอบ  และมีการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่ผู้ปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ด าเนินการเป็นแนวทางของแผนฯ มีระบบการติดตาม  และ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนฯ ซึ่งมีการรายงานผลส าเร็จการ
ด าเนินการตามแผนฯ และรายงานผลสัมฤทธิ์การใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส 
    3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
     ก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภายในให้มี
สมรรถนะหลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเช่น จิตบริการ การ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น และมอบหมายให้บุคลากรมีการบริการที่มี
ประสิทธิภาพโดยเพ่ิมช่องทางการบริการให้หลากหลาย  และ
เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้รับบริการ และตอบสนองความ
ต้องการของอาจารย์ นักศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งมีการ
ก ากับให้บุคลากรทุกคนมีการประเมินผลการด าเนินงาน ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนั้นมีระบบการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ โดยการให้ค าแนะน าและปรึกษาการด าเนินงานด้าน
การวิจัย และการเตรียมด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ
การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากร

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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สายสนับสนุน 
   4. หลักภาระรับผิดชอบ/ตรวจสอบได้ (Accountability) 
     มีโครงสร้างการของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งงานภายใต้โครงสร้างอย่างชัดเจน 
และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินต่อสาธารณชนในหลายช่องทาง เช่น website จุลสาร 
รายงานประจ าปี ฯลฯ 
   5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส(Transparency) 
     มีระบบพัสดุ ระบบการเงิน และงบประมาณ ที่มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อย่างสม่ าเสมอ และ
ตรวจสอบได้ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่
เอ้ือต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
เผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
ช่องทาง เช่น จุลสาร เว็บไซต์ รายงานประจ าปี เป็นต้น 
     มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
    6. หลักนิติธรรม(Rule of Law) 
     มีการวบคุมให้การปฏิบัติงานทุกระดับ ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศฯ อย่างเคร่งครัด และเผยแพร่
ระ เบี ยบข้อบั งคับให้บุคลากรทราบ  และมีหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่ก ากับดูแลให้มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
   7. หลักความเสมอภาค(Equity) 
     มีการก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีการให้บริการทุก
หน่วยงานบริการต่อผู้รับบริการทุกคน ทุกระดับด้วยความเท่า
เทียมกัน    
     สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสในการได้รับทุนวิจัยอย่างเท่า
เทียม และติดตามให้มีการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามประกาศฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
   8. หลักมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 
(Participation/Consensus Oriented) 
     ประชาชน นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเสนอความต้องการหรือปัญหา เพ่ือน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์
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ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมี
ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือปัญหาหลายช่องทาง ได้แก่ 
website แบบสอบถาม แบบประเมินโครงการ เข้าพบด้วยตนเอง 
และส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตั้ง
ค าถามการตัดสินใจร่วมกันในทุกเวทีการประชุม 
   9. หลักการกระจายอานาจ(Decentralization) 
     มีการกระจายอ านาจตัดสินใจ และความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ/หน้าที่ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม
โดยมีค าสั่งมอบหมายงานและอ านาจหน้าที่  ให้รอง ผอ.
สถาบัน วิ จั ยและพัฒนา ด าเนิ นการแทน และมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการเฉพาะกิจอย่างเหมาะสมตาม
ความสามารถ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 
   10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 
     มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และมีการจัดท าคู่มือ ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับรู้  และปฏิบัติตาม มี
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ และ
เป็นกลางเพื่อก ากับให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 

ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน

กรรมการ 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
1.4 ภาวะผู้น า

ของ
ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

Process 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

  5 
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 :  การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. หน่วยงานมี
การก าหนด
ประเด็นความรู้ 
แต่ละเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู้ 
ที่สอดคล้องกับ 
หน่วยงาน 
ที่ครอบคลุมพันธ
กิจหน่วยงาน 
 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าค าสั่งที่  0938/2562 เรื่อง  
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
คณะกรรมการฯ ได้ประชุม 1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2563เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้แต่ละเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมมีมติก าหนดประเด็นความรู้ คือ 
“การพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ในหัวข้อการบริหารจัดการงานวิจัย 
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และการวางแผนการบริหารงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เ พ่ือส่ง เสริม สนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมีการน าเสนอผลงานวิจัย
เพ่ือเป็นการเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าหนดบทบาทของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สามารถเอ้ืออ านวยต่อ
การท างานของนักวิจัยให้บรรลุผล โดยมุ่งเน้นนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นด้าน
การวิจัย และด าเนินการจัดท าคู่มือบริหารงานวิจัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี และมีการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเป็นการเผยแพร่
งานวิจัยได้ 

1.1.1.1 ค าสั่งที่  
0938/2562 เรื่อง  แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.1.2.2 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 
1.5.1.3 คู่มือบริหาร
งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

2. ก าหนด
บุคลากรกลมุเปา
หมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะ
ตามประเด็น
ความรูที่ก าหนด  
 

   จากการประชุม คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติ ก าหนดบุคลากร 
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามประเด็นความรูที่
ก าหนด คือ อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
จ านวน 5 โครงการ ในการด าเนินโครงการ ผบว่า บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกโครงการ รายละเอียดดังนี้   
 
 
 
 
 

1.1.2.2 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 
1.5.2.2 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุผล
ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนด 
   (1) โครงการการพัฒนา
งานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

1) โครงการการพัฒนา
งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  
ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

(1.1) เชิงปรมิาณ 
  (1.1.1) ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 
100.00 

 

 
บรรลุ 

  (1.1.2) ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ต่อการจัดโครงการ  
ร้อยละ 80 

ค่าเฉลี่ย 4.56  
ระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 
91.20 

บรรลุ 

(1.2) เชิงคุณภาพ 
   อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  
เกิดความรู้ความเข้าใจและ
น าไปใช้พัฒนาตนเอง เพื่อ
การพัฒนาผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
สูงขึ้น 

 

( = 4.65)  
ระดับความ
คิดเห็น  
ระดับมากที่สุด 

 
บรรลุ 

2) โครงการจัดท าจุลสาร
วิจัยบรกิารถ่ายทอด
เทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 
1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 

(2.1) เชิงปรมิาณ 
  (2.1.1) หน่วยงานที่ได้รับ
การเผยแพร่  80 แห่ง 

 
หน่วยงานที่ได้รับ
การเผยแพร่  
ทั้งหมด 83 แห่ง 

 
บรรลุ 

  (2.1.2) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ค่าเฉลี่ย 4.34 
ระดับมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 
86.40 

บรรลุ 

(2.2) เชิงคุณภาพ 
   ผลงานวจิัย และ 
งานด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม 
ได้รับเผยแพร่ข้อมูล  
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและ
ประชาสัมพันธโ์ครงการและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
และเครือข่ายองค์กรภาคี 
สนับสนุนการเรียนรู้ การ
วิจัยและการจัดการความรู้
ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 

( = 4.32)  
ระดับความ
คิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

 
บรรลุ 

ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ในวันที่ 19 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 
   (2) โครงการจัดท าจุล
สารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 
1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 
3) โครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Thailand 
Research Expo 2020) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
จ านวน 8 วัน ระหว่าง
วันที่ 31 กรกฎาคม - 7 
สิงหาคม 2563 
4) โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน 
ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา  
ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน 3 กิจกรรม  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
– กันยายน พ.ศ. 2563 
   (4.1) กิจกรรม  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในอ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
   (4.2) กิจกรรม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสรุปองค์ความรู้  
   (4.3) กิจกรรม  

X

X
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ ตัวชี้วดั 

(ค่าเป้าหมาย) 
ผลการด าเนินงาน 

3) โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ 
(Thailand Research 
Expo 2020) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
จ านวน 8 วัน  
ระหว่าง วันที่ 31 
กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 
2563 

(3.1) เชิงปรมิาณ 
  (3.1.1) ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการเยี่ยม
ชมนิทรรศการ 
และแสดงผลงานวิจัย  
ร้อยละ 80 

 
ค่าเฉลี่ย 4.44  
ระดับมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 
88.80 
 

 
บรรลุ 

 (3.2) เชิงคุณภาพ 
   (3.2.1) นิทรรศการ 
มีความสวยงามนา่สนใจ 

  
- ได้รับความรู ้
จากการเยี่ยมชม
นิทรรศการ  

( = 4.40)   
- เนื้อหาการ 
จัดนิทรรศการ 
มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
ของงาน  

( = 4.69)   
– รูปแบบการจัด
นิทรรศการ 
มีความเหมาะสม  

( = 4.66)   
ระดับความ
คิดเห็นอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด 

บรรลุ 

   (3.2.2) ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการเยี่ยม
ชมนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัย 
ในระดับมาก 

- ได้รับความรู ้
จากผลงานวจิัย 
มีความน่าสนใจ
และเป็น
ประโยชน์ต่องาน
วิชาการ  

( = 4.48)   
- สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ต่อยอดงานวจิัย/
นวัตกรรมที่มีอยู่
ได้  

( = 4.43)   
– สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปเผยแพร่ 
ในหน่วยงานได้  

( = 4.40)   
 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ใน 
ระดับมาก 

 

การน าเสนอแนวปฏิบัติที่
ดีด้านการบริการวิชาการ
และการจัดการความรู้ 
5) โครงการเครือข่าย 
การเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ของชุมชนท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน ระหว่าง 
เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
 

X

X

X

X

X

X
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ ตัวชี้วดั 

(ค่าเป้าหมาย) 
ผลการด าเนินงาน 

4) โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน 
ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา  
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูม ิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ. 2563 
   (4.1) : กิจกรรม  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
ในอ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

(4.1.1) เชิงปรมิาณ 
  (4.1.1.1) ร้อยละ
ผู้รับบริการมีความรู้ ความ
เข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น 
 ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 82.00 

 
บรรลุ 

  (4.1.1.2) จ านวนกจิกรรม
ด้านการบริการวิชาการที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน 6 กิจกรรม 

 
จ านวน 7 
กิจกรรม 

 
บรรลุ 

  (4.1.1.3) จ านวนกจิกรรม
ด้านการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวจิัยของแต่
ละคณะ จ านวน 12 
กิจกรรม 

จ านวน 9 
กิจกรรม 

ไม่
บรรลุ 

(4.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในอ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น และทกุคณะ
สามารถบูรณาการกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการกบั
การเรียนการสอนและการ
วิจัยได ้

 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วม
โครงการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่
ใน ระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 
83.20 และคณะ
ต่าง ๆ สามารถ
บูรณาการ
กิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการ
กับการเรียนการ
สอนและการวิจยั
ได้ 

 
บรรลุ 

   (4.2) กิจกรรม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ
สรุปองค์ความรู้  

(4.2.1) เชิงปรมิาณ 
  (4.2.1.1) ผู้รับบริการ 
มีความรู้ ความเขา้ใจ เป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 
 ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 82.00 

 
บรรลุ 

  (4.2.1.2) กิจกรรม 
ด้านการบริการวิชาการที่
สามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
จ านวน 6 กิจกรรม 

 
จ านวน 7 
กิจกรรม 

 
บรรลุ 

  (4.2.1.3) กิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการ 

จ านวน 9 
กิจกรรม 

ไม่
บรรลุ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ ตัวชี้วดั 

(ค่าเป้าหมาย) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครง
การ 

 ที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวจิัย
ของแต่ละคณะ จ านวน 12 
กิจกรรมกิจกรรม 

  

(4.2.2) เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในอ าเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และทุกคณะสามารถบูรณา
การกิจกรรมด้านการบรกิาร
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจยัได้ 

 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วม
โครงการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่
ใน ระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 
83.20 และคณะ
ต่าง ๆ สามารถ
บูรณาการ
กิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการ
กับการเรียนการ
สอนและการวิจยั
ได้ 

 
บรรลุ 

   (4.3) กิจกรรม  
การน าเสนอแนวปฏบิัติที่ดี
ด้านการบริการวิชาการ
และการจัดการความรู ้

(4.3.1) เชิงปรมิาณ 
  บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
จ านวน 80 คน 

 
ร้อยละ 85.00 

 
บรรลุ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโดย
ภาพรวมทา่น
ได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ย 
4.10  
อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ
82.00 

บรรลุ 

จ านวนผลงานแนวปฏบิัติที่ดี
สู่ความส าเร็จ จ านวน 6 
ผลงาน 

ผลงานแนว
ปฏิบัติที่ดีสู่
ความส าเร็จ 
จ านวน 10 
ผลงาน 

บรรลุ 

(4.2.2) เชิงคุณภาพ 
   บุคลากร และนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการความรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดี ตลอดจนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
และพัฒนาองค์กร  

 
 ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี และ
ได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม
โครงการ  

 
บรรลุ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ ตัวชี้วดั 

(ค่าเป้าหมาย) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครง
การ 

 
 
 
 
 

จนกลายเป็นชุมชน 
นักปฏิบัต ิและกอ่ให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

( = 4.06)  
ระดับความ
คิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

 

5) โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

(5.1) เชิงปรมิาณ 
  (5.1.1) จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ  
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 96.84 

 
บรรลุ 

  (5.1.2) ระดับความ 
พึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 84 

 
บรรลุ 

  (5.1.3) จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ 
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยงาน 

จ านวน 18 
หน่วยงาน 

บรรลุ 

(5.1.4) จ านวนชุดความรู้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ไม่น้อยกวา่ 3 
รายการ 

จ านวน 3 
รายการ 

บรรลุ 

(5.2) เชิงคุณภาพ 
   ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน นักเรียน และ
นักศึกษา มีสว่นร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม และบูรณา
การความร่วมมอืในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ประชาชน 
นักเรียน และ
นักศึกษา 

บรรลุ 

 
3. มีการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู้ 
ทักษะของผู้มี
ประสบการณตรง 
(tacit 
knowledge) 
ภายในหน่วยงาน 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู จากความรู้  ทั กษะของผู้ มีประสบการณ ตรง ( tacit 
knowledge) ภายในสถาบันวิจัยฯ เพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานให้เหมาะสมภายในสถาบันวิจัยฯ หาแนวทาง
การบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์นักวิจัย 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด าเนินการจัดท าผลงานวิจัย    
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายในเวลา 1 ปี)     
จากการด าเนินการดังกล่าว มีการน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา   

1.1.2.2 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
ที่ 1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 

X
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เพ่ือพัฒนา
แลกเปลี่ยนแก้ไข
ปัญหาการ
ด าเนินงานให้
เหมาะสมภายใน
หน่วยงาน  
 

การจัดท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ของอาจารย์นักวิจัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

(1) สถาบันวิจัยฯ ควรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนงานวิจัย มาอบรมให้
ความรู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการ ให้โดนใจแหล่งทุน สิ่งที่ควร
รู้ส าหรับนักวิจัย และปัจจัยแห่งความส าเร็จการสร้างต้นแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ วช. ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะท า
ให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนเค้าโครงวิจัย 
ที่สามารถขอทุนได้ 

(2) สถาบันวิจัยฯ ควรเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตีพิมพ์    
การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ และการเขียนหนังสือ-ต ารา
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ มาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตีพิมพ์ การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ และการ
เขียนหนังสือ-ต าราเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งการจัด
โครงการดังกล่าวจะท าให้ นักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติได้ 

(3) บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริการด้านงานวิจัย ให้การด าเนินการ
ให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. มีการรวบรวม
ความรูตาม
ประเด็นความรู้ที่
ก าหนด 
มาพัฒนาการ
ด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ  
มีลายลักษณ
อักษร (explicit 
knowledge)  
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการดังนี้ 
     4.1) ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดจากการด าเนินการ
และผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยมีการเผยแพร่ผ่านจุลสารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     4.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
ภายในสถาบันฯ มาด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 4 โครงการ ดังนี้                    

(1) โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563          
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ         
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ คือ 

1.5.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 4 
โครงการ ประกอบด้วย  
   (1) โครงการการพัฒนา
งานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
   (2) โครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Thailand 
Research Expo 2020) 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(1.1) เพ่ือพัฒนานักวิจัยให้สามารถท างานวิจัย        
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสามารถขอทุนจากแหล่งทุน
ได้มากข้ึน  
(1.2) เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ดให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติสูงขึ้น 
(1.3) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ     
ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากข้ึน 

 
 
 
 
 
  

(2) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand Research Expo 
2020) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ คือ 
(2.1 เพื่อส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย 
อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  

     (2.2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย และ 
     การพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนา 
     ศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 
     มากขึ้น 
     (2.3) เพ่ือน าผลงานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นไป 
     น าเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(Thailand   

                Research Expo 2020) 
 

      
 
 
 
          
 

   (3) โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน 
ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในพื้นที่
อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

    (4) โครงการจัดท า 
จุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
    (3) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน    
         บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด 
         ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  

(1) กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
(2) กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
(3) กิจกรรม กิจกรรม การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริการวิชาการและการจัดการความรู้ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

           มีวัตถุประสงค์ คือ 
 (3.1) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและ 

           การวิจัยสู่การน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน 
           (3.2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ แก่   
           ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   
           (3.3) เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 

(4)โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
     2563 มีวัตถุประสงค์ คือ 

               (4.1) เพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
               สถานการณ ์สาระน่ารู้ น าเสนอกรณีตัวอย่าง แนวคิด 
               ด้านการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการในบริบท 
               ต่าง ๆ ของสังคม 
               (4.2) เพ่ือประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง 
               กับการขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเครือข่ายองค์กรภาคี 
 (4.3) เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาส 
               แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

5. มีการน า
ความรู้  
ที่ได้จากการ
จัดการความรู้เป
นลายลักษณ
อักษร (explicit 
knowledge)       
ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชใน
การปฏิบัติงาน
จริง 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยน ามาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ส่งผลให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 อาจารย์นักวิจั ย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ด าเนินการจัดท าผลงานวิจัยแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณพ.ศ. 
2563 (ภายในเวลา 1 ปี) จ านวน 4 คน โดยไม่ขอขยายระยะเวลา  

   สรุ ปจ านวนงานวิ จั ย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ภายในเวลา 1 
ปี) 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 

ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน

กรรมการ 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
1.5 การพัฒนา

หน่วยงานสู่
หน่วยงาน
แห่งการ
เรียนรู้ 

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

 5
คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 2  การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดท า
แ ผ น ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจต่อ
ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ของหน่ วยงาน 
โ ดยผู้ มี ส่ ว น ได้
ส่วนเสีย 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าการประเมินความพึงพอใจ
ของโครงการ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน 
ผู้รับบริการ เป็นผู้ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการประเมิน 
แบ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 โครงการ  

 
 
และปีงบประมาณ 2564 จ านวน 9 โครงการ 

 
 
 นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการให้บริการในงานต่างๆ  ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา เช่น งานการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การขอจด
สิทธิบัตร งานการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย เป็นต้น 

 
 
 
 
 

2.1.1.1 แผนประเมิน
ความพึงพอใจ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
2.1.1.2 แผนประเมิน
ความพึงพอใจ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
2.1.1.2 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-
2564 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่
ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจในจัด
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม แบ่งเป็น ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ และ ตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะ และด าเนินการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
1) ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 2) ความพึงพอใจในวิทยากร 3) ความ
พึงพอใจในบริการ และ 4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ          
โดยในรอบปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  
จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
    

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

1) รายงานผลการด าเนิน
โครงการการพัฒนางานวิจัย
และผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น วันที่ 19 มถิุนายน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.20 บรรลุ 
 

2) โครงการจัดท าจุลสารวิจัย
บริการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 (The Pamphlet of 
Research, Services, and 
Technology Transfer) 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 87.20 บรรลุ 

3) โครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand 
Research Expo 2020) จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.80 บรรลุ 

4) โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

  ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.00 บรรลุ 

5) โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ใน
พื้นที่อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.00 
 

บรรลุ 

  

2.1.2.1 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-
2564 
2.1.2.2 รายงานผลการ
ด าเนิ นโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-
2564 จ านวน 8 โครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
   และผลการประเมินการให้บริการในงานต่างๆ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ปีละ 1 ครั้ง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.22  
อยู่ในระดับมาก 

 

โครงการ ตัวชี้วดั 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

6) โครงการพัฒนานักวิจัย
เชิงพื้นที่ จัดขึ้นเม่ือวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 ณ 
ประชุม D ชั้น 9 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

 ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.20  
บรรลุ 

7) โครงการพัฒนางานวิจยั
สู่การพัฒนาชุมชนจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2564 ณ ประชุม D ชั้น 9 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม2550 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.00 บรรลุ 

8) โครงการจัดรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 
2563 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.40 บรรลุ 

3. มีการติดตาม
และประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ
ของหน่วยงาน 
อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี และ 
มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีก าหนดให้มีการด าเนินการประเมิน และติดตาม
และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ โดยจัดท าแบบประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้กับ
ผู้รับบริการปีละ 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณาจารย์ 
นักศึกษา นักวิจัย ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่มาขอรับบริการ เช่น 
เทศบาล อบต. ได้ประเมินผล โดยในปีงบประมาณ 2563 พบว่า 
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.22 อยู่ในระดับมาก 
 

2.1.3.1 รายงานความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 



73 | รายงานประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ครั้งสุดท้ายเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 
5.00 
 
 

 

 
 

4. มีการรายงาน
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
ที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 
1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
1. ควรปรับค่าเป้าหมายการประเมินเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 82 
2. ควรมีการจัดท าแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สะดวก 

รวดเร็ว และทันสมัย 
3. ควรออกแบบเนื้อหาในแบบประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถน าผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

1.1.2.2 รายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 
1(22)/2563 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2563 
 

5. มีการน าผล
ประเมินความพึง
พอใจหรือ
ข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมา
จัดท าแผน
ปรับปรุงการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการน าผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมาจัดท าเป็น
แผนปรับปรุงการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยออกแบบและจัดท าแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมาก ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 5.1)  การประเมินความพึง โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

 
 

 
 
 

2.1.5.1 ลิงค์
แบบสอบถาม 

 
2.1.5.1 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนานักวิจัย
เชิงพ้ืนที ่
2.1.5.2 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนางานวิจัยสู่
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5.2 ) โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

 
 
 

การพัฒนาชุมชน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

 5 
คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภ าพกา รศึ กษ าภ าย ในที่
เ หมาะสมและสอดคล้ องกั บ 
พันธกิจของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีระบบและ
กลไก ดังนี้ 
1.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1.2 มีคณะกรรมการหรือบุคลากรท าหน้าที่
ก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเข้าร่วมกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
(https://www.facebook.com/groups/193
341727943217/) 
 

 
 
 
 

2.2.1.1 ค าสั่งเลขที่ 398/ ๒๕64
แต่งตั้ งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปี การศึ กษา 2563  
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
2.2.1.2 https://www. 
facebook.com/groups/19334
1727943217/) 
2.2.1.3 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
2.2.1.4 รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปี 2563 
2.2.1.5 แผนพัฒนาปรับปรุง 
คุณภาพ ประจ าปี 2563  
 

https://www.facebook.com/groups/193341727943217/
https://www.facebook.com/groups/193341727943217/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1.3 มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี 
2563 ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ  

 
1.4) มีการน าผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2562 มาทบทวน
เ พ่ื อจั ดท า แผน พัฒนาคุณภาพ  (Quality 
Improvement Plan) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และก าหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่ องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารภายในหน่วยงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
 2.1) แจ้งให้บุคลากรทุกระดับในสถาบันทราบ
และถือเป็นแนวปฏิบัติในการประชุมการคณะ
ก ร ร ม ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ค รั้ ง ที่ 
1(22)/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
 2.2) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้อย่าง
ชัดเจน โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นตัวก ากับการด าเนินงาน ตาม
ค าสั่งเลขที่ 398/ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สถาบันวิ จั ยและพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 
2564 
2.3) มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเข้าร่วมกลุ่ม
ผู้ รั บผิ ดชอบงานประกันคุณภาพการศึ กษา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ร้ อ ย เ อ็ ด

1.1.2.2 รายงานการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
1(22)/2563 วันที่  1 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
2.2.1.1 ค าสั่งเลขที่ 398/ ๒๕64
แต่งตั้ งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 
สิงหาคม 2564 
2.2.1.3 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(https://www.facebook.com/groups/19334172
7943217/)  เพ่ือติดตามข่าวสารรวมถึงรายงานผล
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

3. มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างานและส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าผลการประกัน
คุณภาพภายใน และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน มาปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน ดังนี้ 
3.1) มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น  ที่ เ ส น อ แ น ะ ใ ห้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก  
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการและผ่าน
มติที่ประชุม ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2564  และมี ค าสั่ ง ที่  1 4 /2564  แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
3.2) มีการน าผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2562 มาทบทวน
เ พ่ื อจั ดท า แผน พัฒนาคุณภาพ  (Quality 
Improvement Plan) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และก าหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 

2.2.3.1 มีค าสั่งที่ 14/2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
2.2.1.5 แผนพัฒนาปรับปรุง 
คุณภาพ ประจ าปี 2563 
1.1.1.6 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

4. มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในหน่วยงาน 
 
 

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ เข้าร่วม
โครงการอบรมให้ความรู้ ทบทวน เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2563 โดยมี ท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์  คณบดีคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บรรยาย
เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับ

2.2.4.1 ภาพบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/193341727943217/
https://www.facebook.com/groups/193341727943217/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรและการเขียนรายงานการประเมิน 
ตน เอ ง  ต าม เกณฑ์ ก า รป ร ะกั นคุณภ าพ
การศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 
ศู น ย์ ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ร า ช ภั ฏ ก รี น วิ ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่  17 
พฤศจิกายน 2563 ท าให้บุคลากรได้
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ บุ ค ล า ก รภ า ย ใ น
สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานเทียบเท่า
คณะอ่ืนๆ 

 
 

 
5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมประชุม ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทียบเท่า
คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในวันที่  16 พฤศจิกายน 
2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 เพ่ือทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานเทียบเท่า
คณะ ได้แก่ ส านักกิจการนักศึกษา ส านักวิชาการ
และประมวลผล และส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 

2.2.5.1 ภาพบุคลากรเข้าร่วม
โครงการให้ความรู้ ทบทวน
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
กา รศึ กษ าภ าย ใน  ร ะดั บ
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
 

 

 

 
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 ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

Process 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

  5 
คะแนน  
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ส่วนที่ 3 
สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

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 2563 
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+5)/5 - 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

2 - (5+5)/2 - 5 ดีมาก 

รวม 7 - (5+5+5+5+5+5+5)/7 - 5.00 ดีมาก 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
องค์ประกอบที่  1 การบริหารจัดการ 
         จุดเด่น : 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและมหาวิทยาลัยได้
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 
 
         จุดที่ควรพัฒนา :  
          1. ควรมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และด้านการ
บริหารความเสี่ยง 
 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
        จุดเด่น : 
             สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผนการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่ชัดเจน 
        จุดที่ควรพัฒนา : 
             การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัย และการบริหารงานบริการวิชาการ ควรอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถผลักดันพันธกิจให้ส าเร็จได้ 
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ภาคผนวก 
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รายงานประจ าปี 2563 
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การประชุมคณะกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
 

 
 

 






