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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ มีผลการด าเนินการเป็นดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวชี้บ่งของทุกองค์ประกอบ  4.50  

ผลการประเมิน  
การด าเนินงาน

ระดับดี  

 
จากผลการด าเนินการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2561 

วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50 เฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมินหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
มีผลคะแนน ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่  2 การวิจัย มีผลการประเมินระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน) มี 1 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีผลการผลการด าเนินงาน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน) 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนน) มี 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน) 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือสามารถให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกคณะได้อย่างครบถ้วน 
          2. ควรมีกระบวนการในการส ารวจข้อมูลเพ่ือให้นักวิจัยขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  เพ่ือช่วยการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
          3. ควรมีกระบวนการจัดท าแผนบริการวิชาการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น  
ท าการประชาคมแผนบริการวิชาการ 

 



ข 

 



ค 

 

ค าน า 
 
          รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการประเมินตนเองและรายงาน  
ผลการประเมินการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุด  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้จัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าสถานศึกษาได้ด าเนินงาน ตามภารกิจได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยได้ใช้องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พัฒนาขึ้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้บ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยให้รายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้แล้วเสร็จ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานภายในอันจะ
น าไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลเป็น
ประโยชน์สูงสุดและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตต่อไป 
 
 
 

                 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
                          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  ก 
ค าน า  ค 
สารบัญ  ง 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 
 ชื่อหน่วยงาน 1 
 สถานที่ตั้ง 1 
 ประวัติความเป็นมา 1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 2 
 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 4 
 ข้อมูลบุคลากร 8 
 ข้อมูลงบประมาณ 9 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 11 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 12 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 21 
ส่วนที่ 3 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
31 

ภาคผนวก ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล การประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ  
  5. ส.งเสริมการใช�วิถีภูมิปXญญาพัฒนาความเปFนมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ3ธรรม

ขาติและสิ่งแวดล�อม 
 
 5.4 ค�านิยมองค6กร (Core Value)  

  - 
  5.5 โครงสร�างการบริหารงาน 

   5.5.1 โครงสร�างองค6กร   
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  5.5.2 โครงสร�างการบริหาร 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 

หัวหน�ากลุ.มงานอํานวยการ 

อาจารย3 ดร.การณุ  พงศ3ศาสตร3 
รองอธิการบดีฝLายวิจัยและวิเทศสมัพันธ3 

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

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

นางยุพเรศน3 ประทีป ณ ถลาง 
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร3 
เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส3 
เจ�าหน�าท่ีสถิต ิ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   6. นางสาวลัดดา  คุณหงส3        เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
 

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

 

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

11. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
 

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

 5. กลุ�มงานสิทธิประโยชน6และจริยธรรมจรรยาบรรณวิจัย ประกอบด�วย 
 

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

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

6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน  

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

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

   11. นายประจิตร  ประเสริฐสังข3    เจ�าหน�าท่ีประจํากลุ.มงาน 
 

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

 

 

 



8 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

6. จํานวนบุคลากร 

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

บุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สังกัด ช่ือ-สกุล ตําแหน.ง วุฒิการศึกษา 

ผู�บริหาร 

อาจารย3 ดร.การณุ พงษ3ศาสตร3 รองอธิการบดีฝLายวิจัยและ 

วิเทศน3สัมพันธ3 

PhD.Commerce 

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห3 ผอ.สวพ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

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

บุคลากร 

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

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

3. นางสาวพรทิวา สารจันทร3 จนท.การเงินและ
งบประมาณ 

บธบ. (การบัญชี) 

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

5. นายประจิตร ประเสริฐสังข3 จนท.บริหารงานท่ัวไป วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร3) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

ตารางท่ี 1 ข�อมูลจํานวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน 

วุฒิการศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ 

ต่ํากว.า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย3 ผศ. รศ. ศ. 

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

รวม 8  4 1 3 1 2 - - 
 

7. ข�อมูลงบประมาณ 

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

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

ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 
13,736,366 บาท 363,000 บาท 14,099,366 บาท 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

 

ข�อมูลพ้ืนฐานโดยย�อเก่ียวกับงบประมาณ  (ข�อมูลปKงบประมาณ 2562)  

ลําดับ 
  

ประเภทงบประมาณ 
  

รหัสปKงบประมาณ 2562 
งบประมาณท่ี

ได�รับ 
รหัส ช่ืองบประมาณ จัดสรร (บาท) 

1. งบประมาณแผ.นดิน 2.2.1.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 240,000 

2. งบประมาณแผ.นดิน 3.1.1.7 

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

3. งบประมาณแผ.นดิน 
4.1.1.1-
4.1.1.14 

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

4. งบประมาณแผ.นดิน 5.1.1.1 

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

5. 
งบประมาณบํารุง
การศึกษา 2.2.2.4 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 63,000 

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

9. 
งบประมาณบํารุง
การศึกษา 3.1.1.1 อุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 200,000 

      รวม 14,099,650 
 

ท่ีมา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
หมายเหตุ :  1. งบประมาณแผ.นดิน ได�รับจัดสรร จํานวนเงิน 13,736,650 บาท  
   2. งบประมาณบํารุงการศึกษาได�รับจัดสรร จํานวนเงิน 363,000 บาท 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
  ในรอบปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
ต. ก. ข้อ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค ์
        1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานตาม
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ดังนี้  
             1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) หรือ
http://www.nrms.go.th (2.1.1(1) นักวิจัยสามารถยื่นแบบเสนองานวิจัย (เค้าโครงวิจัย) 
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ และสามารถน าออกข้อมูลจากฐานข้อมูลนักวิจัยได้ รวมทั้ง
ติดตามสถานะของงานวิจัยของนักวิจัยแต่ละบุคคลโดยมีการรายงานผลการด าเนินงานราย
ไตรมาสทั้งผลการด าเนินงานและงบประมาณในการวิจยัโดยผ่านระบบ NRMS ส่วนผู้บริหาร
งานวิจัยสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการที่เสนอขอรับทุน หรือโครงการที่
ผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  
             2) ระบบฐานข้อมลูงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด หรือ http://www.research.reru.ac.th (2.1.1(2) นักวิจัยสามารถติดตามสถานะ
ของโครงการวิจัยได้ ส่วนผู้บริหารสามารถติดตามและรวบรวมข้อมลูนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและศาสตร์ต่างๆ โครงการวิจัยทีเ่สนอขอรับทุน แหล่งทุน และ
งบประมาณของนักวิจัยในแต่ละคณะได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน   
            3) เว็บไซด์สถาบันวิจยัและพัฒนา หรือ http://www.research.reru.ac.th 
(2.1.1(3) ส าหรับนักวิจัยสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น โครงการฝึกอบรม เชิญส่ง
บทความวิจัย น าเสนอผลงานวิจยั การรับสมัครทุนวิจัย เป็นต้น และกรอบการวิจยัและ
เป้าหมายการวิจัย เช่น แผนการขบัเคลื่อนและปฏริูปวิจัยแบบบรูณาการ แผนบรูณาการการ
วิจัยและนวตักรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
เป็นต้น  

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

2.1.1 (2) ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย หรือ 
http://www.research. 
reru.ac.th 
2.1.1 (3) เว็ปไซด์สถาบันวิจัย
และพัฒนา หรือ 
http://www.research. 
reru.ac.th 
2.1.1.(4) คู่มือบริหารงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.1.(5) รายงานผลการ
ด าเนินงานสถาบันวิจยัและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
2.1.1.(6) จุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (The 
Pamphlet of Research, 

http://www/
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 

           4) คู่มือบริหารงานวิจัย (2.1.1(4) ที่แสดงให้เห็นถึงระบบ กลไก กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการด าเนินการ เช่น การขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย การเบกิจ่ายทุนอุดหนุนการวิจยั 
เป็นต้น เพื่อให้นักวิจัยสามารถปฏบิัติได้อยา่งถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถดาวน์
โหลดได้ทีเ่ว็บไซด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.reru.ac.th   
            5) รายงานผลการด าเนินงานสถาบันวจิัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (2.1.1(5) ที่แสดงใหเ้ห็นถึงระบบ กลไก กระบวนการ และขั้นตอนในการด าเนินการ 
เช่น การขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นต้น  
            6) จุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, 
Service, and Technology Transfer) (2.1.1(6) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการ
จัดท าจุลสารวิจยับริการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 4 ฉบับต่อปี  
  

Service, and Technology 
Transfer) 

ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 
 

 2 สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนบัสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

     2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ดังต่อไปนี้ 
          2.1.1 มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมี 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ฯลฯ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส าหรับให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ทุกคณะ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย มีห้องคลินิกเทคโนโลยี ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่อาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากร ทุกคณะ (2.1.2 (1) 
          2.1.2 มีห้องสมุดกลาง ของศูนย์วิทยบริการ ส าหรับให้บริการในการสืบค้นข้อมูล
และผลงานวิจัย และให้บริการยืมหนังสือ วารสาร โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ทุกคณะสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการค้นคว้าข้อมูลและผลงานวิจัย (2.1.2(2) 
          2.1.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย ในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น มีการท าลายน้ าในผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์และทรัพสินทางปัญญาของนักวิจัย ก่อนท่ีจะท าการเผยแพร่สู่สาธารณชน  (2.1.2(3) 
นอกจากนี้  ยังมีระบบความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (2.1.2(3)  
 

2.1.2 (1) ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ,ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์,คลินิกเทคโนโลย ี
2.1.2.(2) ห้องสมุด ศูนย์วิทย
บริการ 
2.1.2 (3) ภาพการท าลายน้ าใน
ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
2.1.2 (4) ระบบความปลอดภัย
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

2.1.2 (5) รายงานผลการด าเนิน
โครงการการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ICET III 
2.1.2.(6) แบบตอบรับการเข้า
ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิและสารจาก
อธิการบด ี
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     2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์จ านวน 7 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
          2.2.1 จัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET 
III The 3nd National and International Conference on Education and 
Technology  ICET III : Innovative Local Development วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 2.1.2 (5) โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ ในการน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน จ านวน 111 คน มีจ านวนบทความเข้าร่วมน าเสนอผลงานระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 
81.98 และระดับนานาชาติคิดเป็นร้อยละ 18.02  
          2.2.2 การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2562 
จ านวน 3 ครั้ง (2.1.2(6) ดังนี ้ 
               1) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฏัเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2562 
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
           2) การประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “สายน้ าโขงกับ
งานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์        
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
               3) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The 3nd National Research Conference – 
CPRU 2019: Sustainable Local Development through Research and 
Innovation) วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
         2.2.3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ 2562  เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดย อาจารย์
ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550  ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน  
(2.1.2(7) 
       2.2.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้นักวิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม โดยผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ
อาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ช่ืนอารมณ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  
ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 74 คน (2.1.2(8) 
 

2.1.2(7) รายงานผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562   
2.1.2(8) รายงานผลการด าเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  
2.1.2 (9) รายงานผลการด าเนิน
โครงการจดันิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” 
2.1.2(10) รายงานผลการด าเนิน
โครงการมหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 
(Regional Research Expo 
2019) 
2.1.2 (11) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการจดันิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ (Thailand  
Research Expo 2019) 
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      2.2.5  จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
“ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 5” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยการน าเอาผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้ด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เผยแพร่ ในภาคนิทรรศการ หัวข้อ การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 5 ผลงาน ได้แก่ 1.ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 2.พืชสมุนไพรพื้นบ้านและการเสื่อมถอยขององค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทลาวในจังหวัดร้อยเอ็ด 3.พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว  
โดยผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.
เอื้อมพร จันทร์สองดวง 4. ผลการใช้นวัตกรรมชารางจืดร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อลดสารเคมีในเลือดในเกษตรกร อ าเภอเสลภูมิ ต าบลพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร และ 5.การพัฒนาและยกระดับ
การผลิตสบู่สมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ และต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์   
ศิริทิพย ์(2.1.2(9) 
          2.2.6 จัดโครงการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 (Regional 
Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น านักวิจัย
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการ
ต่างๆ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับ
ชุมชน องค์กร พาณิชย์/อุตสาหกรรมได้ โดยน าเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การขยายพันธุ์และการเก็บ
รักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนกล้วยไม้ป่าใกล้  สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน โดย ดร.จตุพร 
หงส์ทองค า และอาจารย์รชยา พรมวงศ์ 2) การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้า ด้วยสี
ธรรมชาติ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  
3) การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์รชต อินทร์ชา 4) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้นและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรจากชุมชนไทลาว ในเขต
ป่าอนุรักษ์ วัดป่าพรหมประทาน บ้านน้ าค า ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง 5) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ 
กรณีศึกษา : ป่าดงหันบ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และคณะ (2.1.2(10) 
     2.2.7 จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
(Thailand  Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น านักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชา
การต่างๆ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์/อุตสาหกรรมได้ โดยน าเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ผลของสายพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสี
ทอง โดย ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข 2) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน
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ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดย  ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 3) การรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน 
โดย ผศ.ดร.ชัญญรินทริ์ สมพร 4) บิวตี้ฟลูโรสเซล (ผลิตภัณฑ์ความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย 
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 5) ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการใช้ประโยชน์
ของไม้ต้นในเขตป่าชุมชนโคกกุง โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง (2.1.2(11)  
ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  3 จัดสรรงบประมาณของสถาบนัเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
   3.1 งบประมาณรายจ่ายจากส านักงบประมาณ โดยการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 14 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 8,002,800 บาท 
(2.1.3(1)-(3) ดังนี้ 
 

คณะ จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
 (บาท) 

ร้อยละ 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 638,500 7.98 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 
คณะครุศาสตร์ 5 5,189,500 64.85 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 469,100 5.85 
คณะนิติรัฐศาสตร์ 5 1,705,700 21.32 

รวมทั้งสิ้น 14 8,002,800 100.00  

2.1.3 (1) เอกสารจัดสรร
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
2.1.3 (2) ข้อมูลสถานะ
โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
2.1.3 (3) สัญญารับทุน
โครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

     4.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้นักวิจัยไปน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 2.1.4.(1) ในปีการศึกษา 2562  
มีนักวิจัยได้รับอนุมัติเงินรางวัลจากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นจ านวนเงิน 194,909.71 บาท 
(2.1.4.(2) ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2561 (จ านวนเงิน 161,180 บาท) คิดเป็น 
ร้อยละ 20.93 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         1) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ข้อ 7.1.1 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ/หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI ในป ีพ.ศ. 2561 จ านวนรวมทั้งสิ้น 46 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 69,000 บาท ดังนี ้

2.1.4.(1) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
รางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 
2.1.4.(2) สรุปผลการขอเบิก
เงินค่าตอบแทนเงินรางวัลใน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
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คณะ 
จ านวน
เรื่อง 

งบประมาณ 
 (บาท) 

ร้อยละ 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 18,000 26.09 
คณะครุศาสตร์ 10 15,000 21.74 
คณะพยาบาลศาสตร์ 11 16,500 23.91 
คณะนิติรัฐศาสตร์ 5 7,500 10.87 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5 7,500 10.87 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4,500 6.52 

รวมทั้งสิ้น 46 69,000 100.00 
 

          2) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ ์ข้อ 7.1.2 มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในระเบียบของสมศ. จ านวน 1 เรื่อง คณะนิตริัฐศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท  
          3) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ข้อ 7.1.3 มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอร์ไทที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน Subject category  
ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือเสียงปรากฏอยู่ในระเบียบ
ของ สมศ. จ านวน 1 เรื่อง คณะครุศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท  
          4) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ข้อ 7.1.4 มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอร์ไทที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน Subject category ที่
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือเสียงปรากฏอยู่ในระเบียบของ 
ISI หรือ Scopus จ านวน 1 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน 12 ,000 
บาท  
          5) งานวิจัยท่ีได้รับค่าตีพิมพ์ (page charge) ผลงานในวารสารวิชาการ จ านวน 22 
เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 104,909.71 บาท ดังนี้  

 
คณะ 

 

จ านวนเรื่อง 
งบประมาณ 

 (บาท) 
ร้อยละ 

 
คณะครุศาสตร์ 7 55,809.71 53.19 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 8 26,100 24.88 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5 19,000 18.11 
คณะนิติรัฐศาสตร์ 1 2,000 1.91 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 2,000 1.91 

รวมทั้งสิ้น 22 104,909.71 100.00  
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ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 

     5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวจิัย จ านวน 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี ้
       5.1.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดย อาจารย์ศิลป์
ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550  ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน  (2.1.2(6)  
       5.1.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้นักวิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไป
ปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม โดยผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และอาจารย์ 
ดร.ชนกฤทัย ช่ืนอารมณ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 74 คน (2.1.2(7) 
          5.1.3 จัดโครงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม    
การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการขอบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล วันที่  31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม A ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยากร ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  
มีคณาจารย์ นักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 80 คน (2.1.5(1) 
          5.1.4 จัดกิจกรรมคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี           
การด าเนินการคัดเลือกตามระบบ กลไกในการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นตามเกณฑ์การ
ด าเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านกระบวนการประชุม
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1 คน เพื่อเข้ารับ
โล่และเกียรติบัตรเนื่องในงานโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” (2.1.5(2)  
          5.1.5 ได้รับรางวัลชมเชยในการจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2562 (Regional Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 
2562และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย  
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ (2.1.5(5) 

2.1.2(6) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562   
2.1.2(7) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยดา้นจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์  
2.1.5(1) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยการบริการรับ
ใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนา
ผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ 
2.1.5.(2) หนังสือขอรายชื่อ
นักวิจัยดีเด่นเพื่อรับโล่
พระราชทานงานโครงการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  
ครั้งท่ี 5 
2.1.5.(3) ภาพมอบเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยในการจดั
นิทรรศการมหกรรมงานวิจัย
ส่วนภูมภิาค ประจ าปี 2562 
(Regional Research Expo 
2019) 
2.1.4.(2) สรุปผลการขอเบิก
เงินค่าตอบแทนเงินรางวัลใน
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
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         5.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
จ านวน 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
         5.2.1 สนับสนนุค่าใช้จ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เร่ือง 
หลักเกณฑก์ารให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556  เป็น
จ านวนเงิน 194,909.71 บาท 2.1.4(2)  
         5.2.2 เผยแพร่ภาพนักวิจัย และผลงานของนักวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
และต่างประเทศบนเว็ปไซด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.reru.ac.th 
(2.1.5(4) 
         5.2.3 มอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ จ านวน 76 
คน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คน คณะครุศาสตร์ จ านวน 28 คน 
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 5 คน คณะนิติรัฐศาสตร์ จ านวน 9 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 
5 คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 15 คน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 
คน (2.1.5(5) 
          5.2.4 ยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น โดยการแสดงผลงานวิจัยและเข้ารับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 5”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  
ประเสริฐสังข์ (2.1.5(6) 
          5.2.5 มอบโล่ และเกียรติบัตรส าหรับนักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยและมีผลงานวิจัยที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ประจ าปี 2561 เนื่องในงานประชุมคณาจารย์และบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 จ านวน 3 ท่าน คือ 1) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง คณะพยาบาลศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  
ศรีธรราษฎร์ คณะบริหารธุกิจและการบัญชี และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี 
คณะนติิรัฐศาสตร์ (2.1.5(7) 
          5.2.6 มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2561 และรางวัล 
Presidential Awards ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมอบ
รางวัลในงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET III “The 
3nd National and International Conference on Education and Technology  ICET 
III : Innovative Local Development” วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (2.1.5(8) ดังนี ้
          1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์2) 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ คณะครศุาสตร ์
         2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คือ อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครศุาสตร์ 
 

2.1.5.(4) ภาพเว็ปไซด์การ
เผยแพรภ่าพนักวิจัย และ
ผลงานของนักวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและ
ต่างประเทศบนเว็ปไซด ์
2.1.5.(5) ภาพมอบเกียรติบัตร
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ ์
นักวิจัยดีเด่นเพื่อรับโล่
2.1.5.(6) ภาพนักวิจัยดีเด่น
เพื่อรับโล่พระราชทานงาน
โครงการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้ง
ที ่5 
2.1.5(7) ภาพมอบโล่ และ
เกียรติบตัรส าหรับนักวิจัยท่ี
ด าเนินการวิจยัและมี
ผลงานวิจัยท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ด้ ประจ าปี 2561 
เนื่องในงานประชุมคณาจารย์
และบุคลากร มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
(2.1.5(8) ภาพมอบโล่ และ
เกียรติบตัรรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
และนักวิจัยรุ่นใหม่ดเีด่น สาขา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
2561 และรางวัล 
Presidential Awards ใน
โอกาสครบรอบ 20 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็
ในงานการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ICET III   
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          3. รางวัล Presidential Awards จ านวน 3 รางวัล ได้แก ่1) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
2) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง  
คณะนติิรัฐศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญช ี
ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
     6.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน       
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
          6.1.1 มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ. 2556  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยจรรยาบรรณ การใช้สัตว์เพื่อ
งานวิจัย พ.ศ. 2556 (2.1.6(1)–(2) 
          6.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวจิัย (2.1.6(3)-(4) 
          6.1.3 มีระบบคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามขั้นตอนการ
ด าเนินการในคูม่ือบริหารงานวิจัย (2.1.2(4) 
          6.1.4 มีระบบและกลไกการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตามขั้นตอนการด าเนินการ
ในคู่มือบริหารงานวิจัย (2.1.1(4) 
       6.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการด าเนินการเพ่ือช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้
           6.2.1 มีนักวิจัยขอเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/มนุษยวิทยา เพื่อขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอน จ านวน 
18 เรื่อง ได้แก่ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
จ านวน 1 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 เรื่อง และคณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 7 เรื่อง (2.1.6(5) 
           6.2.2 มีการน าผลงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมขอเลข
มาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) คือจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
เผยแพร่จ านวน 83 แห่ง และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ฉบับต่อปี (2.1.6(6) 
      

2.1.6 (1) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ พ.ศ.2556  
2.1.6 (2) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณ การใช้
สัตว์เพื่องานวิจัย พ.ศ. 2556  
2.1.6 (3) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์
2.1.6 (4) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่องานวิจัย 
2.1.1 (4) คู่มือบริหารงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.6 (5) สรุปผลการขอ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
2.1.6 (6) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการจดัท าจุลสาร
วิจัยบริการถา่ยทอดเทคโนโลย ี
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ผลการประเมินตนเอง :  
  จากผลการด าเนินงานข้างต้นเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
ของ สกอ. ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

 
 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวช้ีวัดที่  3.1  : การบริการวิชาการแก่สังคม 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 
ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
       ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย
คณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกคณะได้พิจารณา
ก าหนดชุมชนเป้าหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานไดร้่วมกันให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ไว ้2 กลุ่ม
หลักๆ คือ 
           1. กลุ่มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนในเทศบาลต าบลเกาะแก้ว และชุมชน
ในเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็  
           2. กลุ่มประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการตามแผนบูรณาการ การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับ
ภาค      
 
            

3.1.1.(1) เล่มแผนบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 3.1.1.(2) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการทาง
วิชาการ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ปี 2562 
3.1.1.(3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
ครั้งท่ี 1/2562 
 

ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

P 6 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
 
 
 

5 
คะแนน   
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       ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
มีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อน ามาก าหนดเป็น
แผนงานในการบริการวิชาการที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลยัเป็น
หลัก ประกอบความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ไดร้่วมก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงานการบริการวิชาการแกส่ังคม โดยมีระบบและกลไกในการด าเนินการดังนี ้
       1) มแีผนบริการวิชาการแก่สังคมเป็นระบบในการบริการวิชาการแก่สังคม  ที่สามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ 3.1.1.(1) โดยได้ก าหนดชุมชนในเทศบาลต าบลท่าม่วง และชุมชนใน
เทศบาลต าบลเกาะแก้ว เป็นพื้นที่ให้บริการทางวิชาการต่อเนื่องจากปี 2560 และปีการศึกษา 
2561 ได้มุ่งพัฒนา 2 กลุ่มชุมชนเป้าหมาย โดยได้ด าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับ
ชุมชนเป้าหมาย และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน สอดคล้องกับความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ข้างต้น คือ           
        2) ชุมชนเป้าหมายที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) ชุมชนในเทศบาลต าบล 
ท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) ชุมชนในเทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความร่วมมือที่ระบุไว้ใน MOU เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเป้าหมายให้ดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน มีกิจกรรมที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้
         2.1 การบริหารจัดการขยะ มี 3 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญา
พัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะ (ปีงบประมาณ 2560) 2) โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้  เรื่อง การ
บริหารจัดการขยะในชุมชน (ปีงบประมาณ 2561) และ 3)โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการขยะ (ปีงบประมาณ 2562) 
         2.2 การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มี 4 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิ
ปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์(ปีงบประมาณ 2559) 2) การติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  โดยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ปีงบประมาณ 2560)  
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(โรงเรียนชาวนา) เพื่อพัฒนาการท านาที่มี
คุณภาพ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร (ปีงบประมาณ 2561) 4) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ปีงบประมาณ 2562)  
          3) กลุ่มประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  และโครงการแผนบูรณาการการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการด าเนินการให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนเป้าหมายให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 
         3.1  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการขยะ (ปีงบประมาณ 2562)  
         3.2  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (ปีงบประมาณ 2562) 
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       ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด าเนินการ
ขับเคลื่อนระบบการบริการวิชาการแก่สังคม โดย 
            1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปี 2562 ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกคณะ 3.1.1.(2) และมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ อย่างต่อเนื่อง 3.1.1.(3)                                
               2) มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดกับหน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งประเด็นความร่วมมือ
ประกอบด้วย 4 ประเด็น 3.1.1.(4)- 3.1.1.(5)  ดังนี้  
                     1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ  
                     2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม  
                     3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม  
                     4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเมือง การปกครอง  
            3) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 
KBO จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถสร้างเป็นนวัตกรรม จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์และเพื่อเตรียม
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้  KBO 
จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการด าเนินงานระดับประเทศ 
3.1.1.(6)   

3.1.1.(4) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาล
ต าบลท่าม่วง 
3.1.1.(5) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาล
ต าบลเกาะแก้ว 
3.1.1.(6)  รายงานผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 
KBO จังหวัดร้อยเอด็ 

ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  2 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชมุชนหรือองค์การเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 1 

      ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินการ
จัดท าแผนบริการวิชาการ โดยมสีว่นร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
      1) การส ารวจความต้องการของชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยเป็นการจดัท า
แผนความร่วมมือท่ีระบุไว้ใน MOU 3.1.2 (1) , 3.1.1.(4) , 3.1.1.(5)  จากการท าแผนดังกล่าว
ท าให้ได้แนวทางการพัฒนาชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2562 มีโครงการตามแผนการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 3.1.1.(1) ดังนี้  
        กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ เน้นความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการและหาแนวทาง
พัฒนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ตามความร่วมมือที่ระบุไว้ใน 
MOU จ านวน 2 โครงการ คือ  
           1. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 3.1.2 (2) 
           2. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3.1.2 (3) ประกอบด้วย 
       - กิจกรรมสังเคราะห์และถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่น 
        - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่น  
        - กิจกรรมการประกวดการบริหารจดัการขยะในชุมชน 

3.1.2 (1) สรุปผลการด าเนินงาน
การประชุมทบทวนบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือและการ
ด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
3.1.1.(4) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาล
ต าบลท่าม่วง 
3.1.1.(5) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาล
ต าบลเกาะแก้ว 
3.1.1.(1) แผนการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด  
3.1.2 (2) โครงการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพื้นท่ี
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        กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างความเข้าใจ เน้นความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ และหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ จ านวน 
2 โครงการคือ 
      1. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 3.1.2 (3) ประกอบด้วย 
        - กิจกรรมสังเคราะห์และถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่น 
         - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่น 
         - กิจกรรมการยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น   
         - กิจกรรมการประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
      2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
3.1.2 (4) ประกอบด้วย 
           - กิจกรรมศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลติและสนิค้า  แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
           - กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการ
แข่งขัน 
           - กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด 
           - กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าว 
หอมมะลิอินทรีย์ 
           - กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่
ชุมชน 
    2) การจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม โดยได้ด าเนินการเรียนเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วม
เป็นที่ปรึกษาและคณะท างาน ซึ่งมีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลและด าเนินงานตามโครงการ ประชุม
วางแผนงาน ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ด าเนินการและก ากับดูแลการ
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการตามค าสั่งดังนี ้         
          1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3.1.2 (5) 
          2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3.1.2 (6) 
         3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย
องค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2562 3.1.2 (7) 
           3) การด าเนินโครงการร่วมกัน ตลอดจนติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามรายละเอียดในผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
         1. รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนเขตพื้นท่ีบริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 3.1.2 (8) 
         2. รายงานผลการด าเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3.1.2 (9) 

บริการ(ด้านสิ่งแวดล้อม) 
 3.1.2 (3) โครงการเครือข่าย
การเรยีนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
3.1.2 (4) โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์  
3.1.2 (5) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ
เครือข่ายการเรยีนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3.1.2 (6) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไหสู้่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม 
ยกระดับและพัฒนามูลค่าทาง
เศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้า
แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
3.1.2 (7) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย
เครือข่ายองค์ความรู้ KBO 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
3.1.2 (8) รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนเขตพื้นท่ีบริการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
3.1.2 (9) รายงานผลการด าเนิน
โครงการเครือข่ายการเรยีนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน          
3.1.2 (10) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
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         3. รายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3.1.2 (10) 
         4. รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 
KBO จังหวัดร้อยเอ็ด 3.1.2 (11) 

การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์  
3.1.2 (11) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 
KBO จังหวัดร้อยเอด็  

ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน 
        กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย เดิมการบริหารจัดการขยะ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการให้บริการแก่ชุมชนต าบลท่าม่วงมาตั้งแต่ปี 
2560 ซึ่งได้พัฒนาหมู่บ้านนากระตึบ หมู่ที ่11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จน
เป็นหมู่บ้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดต้นแบบ ต่อมาเมื่อปี 2561 ทาง
เทศบาลท่าม่วงได้ขอให้มหาวิทยาลัยอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะกับประชาชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในต าบลท่าม่วง และ
ต้องการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบให้ปราศจากมลพิษ  ลดปริมาณขยะให้น้อยลงอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น และได้ด าเนินการให้บริการแก่ชุมชนต าบลเกาะแก้วมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งได้
พัฒนาหมู่บ้านเหล่าไพรงาม หมู่ที่ 14 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จนเป็น
หมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้านการน าขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้/เครื่องประดับ ต่อมาเมื่อปี 
2561 เทศบาลต าบลเกาะแก้วได้ขอให้มหาวิทยาลัยอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ
กับประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ให้กับหมู่บ้านท่าสี เมื่อปี 2562 
เทศบาลท่าม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว ได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ดา้น
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จากการเข้าร่วม
โครงการ มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการ
องค์ความรู้ร่วมกันท าให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้พื้นฐานของชุมชน สถานการณ์ในชุมชนและ
กิจกรรมขยะปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและปัจจัยสนับสนุน ด้านการ
บริหารจัดการขยะภายในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น เกิดทัศนคติที่ดีต่อการรักษาความ
สะอาดของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ได้รับการพัฒนาด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและรักษา
สิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการจัดการขยะตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตามราโชบายรัชกาลที่ 10 มีจิตอาสา “เราท า
ความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นตนเองให้เกิดความสวยงาม น่าอยู่   
        ชาวบ้าน/ชุมชน ได้มีความรู้ในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ลด
ปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม  มีรูปแบบการจัดการ
ขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน ลดการเกิดโรคจากขยะในชุมชนได้ 
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและเห็นความส าคัญของการออมมากขึ้น  เกิด
ชุมชนต้นแบบท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ 
      องค์กรท้องถิ่นได้ลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะ ลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ ลดขยะ
ตกค้าง ท าให้ลดมลภาวะจากขยะชุมชนลงได้ ลดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ 
เกิดทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน เกิดความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยของคนใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 
 

3.1.2 (9) รายงานผลการด าเนิน
โครงการเครือข่ายการเรยีนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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      ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการขยะ ได้ต้นแบบที่สามารถส่งเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศได้ 
3.1.2 (9) 
      กลุ่มที่ 2. กลุ่มประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ของชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ให้บริการแกเ่กษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งแต่ปี 2561 ได้แก่ ชุมชนต าบลท่าม่วง ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรในชุมชนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมมือกับจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการท านาที่มีคุณภาพ  และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ต่อมาปี 2562 
ได้พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับเกษตรกรใน 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเกษตรวิสัย 
อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอโพนทราย อ าเภอหนองฮี และอ าเภอพนมไพร ภายใต้
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลการ
ด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่ต้นน้ า ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลผลิตและสินค้า  แปรรูปจากข้าว
หอมมะลิอินทรีย์พื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์พื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพบริบทและปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ได้
สนับสนุนการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเพื่อการแข่งขัน โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการในการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา การศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และได้รับ
ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภมูิ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ลาน R-Square โรบินสัน  จังหวัดสุรินทร์   
        ส่วนกลางน้ า ได้สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท า
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด และ
ปลายน้ า ได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ
สินค้า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อยกระดับสู่
มาตรฐาน และได้เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิสู่
ชุมชน โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงวิชาการ
และการแสดงผลงานข้าวหอมมะลอิินทรีย์ทุ่งกุลารอ้งไห้จังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้กลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้ัง 12 กลุ่ม ประสบผลส าเร็จในการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งโดยการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและการวิเคราะห์ปัญหาภายในกลุ่มน ามาแก้ไขร่วมกับคณะด าเนินงานผลผลิตและ
สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการยอมรับ และได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ แบ่งเป็น เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก จ านวน 36 รายการ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร 
จ านวน 12 รายการ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ และ เครื่องดื่มชาใบข้าว รวม 50 รายการ 
สามารถจ าหน่ายสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น 3.1.2 (10) 
 
 
 

3.1.2 (10) รายงานผลการ
ด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย ์
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ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
 

       กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้ด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
        การบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการให้บริการแก่ชุมชน
ต าบลท่าม่วงในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การบริหารจัดการขยะ เมื่อปี 2560 ซึ่งบ้านนา
กระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้าน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดต้นแบบ  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปี 2560 โครงการ “จังหวัดสะอาด” แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะที่ 1 ปี (2559-2560) ต่อมาบ้านนากระตึบได้รับการตรวจประเมินจาก
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะใน
ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 3.1.4 (1) และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับจังหวัด  
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 3.1.4 (2)  โดยชุมชนสามารถขยายผลการบริหารจัดการขยะ 
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ไปยังกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 
3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านนากระตึบ โรงเรียนบ้านหนองสิม -หนองแดง  
ซึ่งมีระยะด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561-30 มิถุนายน 2562 3.1.4 (3) และเป็น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด 3.1.4 (4)  
       จากกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลต าบลท่าม่วงได้จัดโครงการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3 R 
เพื่อให้บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่โดดเด่นและจะท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น และเป็นต าบลต้นแบบของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป 3.1.4 (5) และได้คะแนนการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ประจ าปี 2561 สูงที่สุดคือ 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.04 3.1.4 (6)  
       ปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปนพี่เลี้ยง ให้กับเทศบาลต าบลท่าม่วง  
ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เช่น การ
อบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไปโดยชุมชน สถานท่ีประกอบการ หรือ สถาบันการศึกษา /โรงเรียน การ
จัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บ าบัด หรือน าไปใช้ประโยชน์) ได้ขยายผลการ
ด าเนินงานไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง และวัดในต าบล 6 แห่ง และเข้าร่วม
ประกวดจนได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวด ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการขยะ 3.1.4 (7)  
        ส่วนชุมชนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมูิ  จังหวัดร้อยเอ็ด เปน็พ้ืนท่ีเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม ได้ด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
       การบริหารจัดการขยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ให้บริการแก่ชุมชนต าบลเกาะแก้วในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การบริหารจัดการขยะ 
เมื่อปี 2560 โดยชุมชนนี้มีความโดดเด่นในด้านการน าขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เมื่อปี 2561-2562 กลุ่มแม่บ้านบ้านเหล่าไพรงาม หมู่ 14 และ
บ้านเหล่าแขม หมู่ 6 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากร
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการน าขยะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้/เครื่องประดับ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน
และชุมชนอื่นๆ รวมถึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น 

3.1.4 (1) ภาพการตรวจประเมิน
จากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
3.1.4 (2) ภาพน าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 
3.1.4 (3) ภาพการขยายผลการ
บริหารจดัการขยะ แบบมสี่วน
ร่วมไปยังกลุ่มโรงเรยีน
ประถมศึกษา  
3.1.4 (4) ภาพการขยายผลสู่
ชุมชนอื่นได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
3.1.4 (5) ภาพจากเพจเทศบาล
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภมูิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.1.4 (6) สรุปคะแนนการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “โครงการประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 
2561 
3.1.4 (7) การน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัด
แยกขยะต้นทาง เทศบาลต าบล
ท่าม่วง  
3.1.4 (8) ภาพเป็นวิทยากร
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการน า
ขยะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้/
เครื่องประดับ และภาพจัด
นิทรรศการ 
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กระโปรงจากซองกาแฟ มงกุฎจากซองน้ ายาปรับผ้านุ่ม ผ้าปูโต๊ะจากกล่องนม ที่นอนเพื่อ
สุขภาพท่ีท าจากหลอดพลาสติก 3.1.4 (8) 

ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย ดังนี ้ 
    1) ร่วมมือกับเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลท่าม่วง ด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ในการ
สร้างองค์ความรู้ สวัสดิการ การตลาด การพัฒนาแหล่งน้ า ระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอื่นๆ  
มีระยะเวลา 4 ปี (เริ่มปี 2561-2564) 3.1.1.(4) 
    2) ร่วมมือกับเทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลเกาะแก้ว ด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ในการ
สร้างองค์ความรู้ สวัสดิการ การตลาด การพัฒนาแหล่งน้ า ระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอื่นๆ  
มีระยะเวลา 4 ปี (เริ่มปี 2561-2564) 3.1.1.(5) 
    3) ร่วมมือกับเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลมะอึ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ในการ
สร้างองค์ความรู้ สวัสดิการ การตลาด การพัฒนาแหล่งน้ า ระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอื่นๆ  
มีระยะเวลา 4 ปี (เริ่มปี 2561-2564) 3.1.5 (1) 
    4) ร่วมมือกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มีระยะเวลา 4 ปี (เริ่มปี 
2561-2564) และขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3.1.5 (2) 
    5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3.1.2 (5) 
    6) ร่วมมือกับเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรอ าเภอเกษตรวสิัย เกษตรอ าเภอปทุมรัตต์ เกษตร
อ าเภอสุวรรณภูมิ เกษตรอ าเภอโพนทราย เกษตรอ าเภอหนองฮี เกษตรอ าเภอพนมไพร ขับเคลื่อน
โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไหสู้่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3.1.2 (6) 
    7) ร่วมมือกับมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ  มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไหสู้่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3.1.5 (3) 
    8) ร่วมมือกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาจังหวัดร้อยเอด็ ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3.1.5 (4) 
 

3.1.1.(4) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
กับเทศบาลต าบลท่าม่วง 
3.1.1.(5) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
กับเทศบาลต าบลเกาะแก้ว 
3.1.5 (1) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฎัร้อยเอด็
กับเทศบาลต าบลมะอ ึ
3.1.5 (2) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง 
ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ดกับ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัร้อยเอด็ 
 
3.1.2 (5) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ
เครือข่ายการเรยีนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
3.1.2 (6) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการเพิม่ศักยภาพการ
ผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สูม่าตรฐานเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรม ยกระดับ
และพัฒนามลูค่าทาง
เศรษฐกิจของผลผลิตและ
สินค้าแปรรูปจากข้าวหอม
มะลิอินทรยี ์
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    9) ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอด็ จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา  
ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไหสู้่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  3.1.5 (5) 
    10) ร่วมมือกับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพฒันา ในโครงการเพิ่มศักยภาพ 
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  3.1.5 (6) 
    11) ร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในโครงการเพิ่มศกัยภาพการผลติข้าวหอมมะล ิ
ทุ่งกุลาร้องไห้สูม่าตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 3.1.5 (7)  
    12) ร่วมมือกับเครือข่ายวสิาหกิจการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรยี์ครบวงจร อบรมเชิงปฏิบัติการ
การยกระดับการพัฒนาการแปรรปูสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สูม่าตรฐานเกษตรอินทรยี์ 3.1.5 (8) 
    13) ร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด 3.1.5 (9) 
    14) ร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดโครงการประเมินหมู่บา้นช่อสะอาด ปีงบประมาณ 
2561 หมู่บ้านวังชัย หมู่ 11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน
พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 3.1.5 (10) 

3.1.5 (3) หนังสือเชิญ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เครือข่าย 
3.1.5 (4) หนังสือเชิญ
วิทยากรส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตรส์ารสนเทศ 
3.1.6 (5) หนังสือเชิญ
วิทยากรศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
3.1.6 (6) หนังสือเชิญ
วิทยากรสหกรณเ์กษตร
อินทรีย์ร้อยเอ็ด จ ากัด 
3.1.6 (7) หนังสือเชิญ
วิทยากรส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัร้อยเอด็ 
3.1.6 (8) หนังสือเชิญ
วิทยากรเครือข่ายวิสาหกิจ
การผลิตและแปรรูปข้าว
อินทรีย์ครบวงจร 
3.1.6 (9) ข้อก าหนด
ขอบเขตงาน (TOR) 
กิจกรรม พัฒนาผลิตภณัฑ์ 
OTOP โดยเครือข่ายองค์
ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3.1.6 (10) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ด้าน
การต่อต้านการทุจรติ
ระหว่างมลูนิธิต่อต้านทุจริต 
กับ มหาวิทยาลัยและ
สมาคม 

ต. ก. ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
  6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบนั

ตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของ
สถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

          จากการด าเนินงานการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชุมชน
เป้าหมายที่ก าหนดทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการของสถาบันภายใต้
โครงการต่างๆ ดังนี้  
         1. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดลอ้มเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรทุกระดับของแต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรูปแบบของ
คณะกรรมการ 3.1.6 (1) ได้แก่  

3.1.6 (1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ
เครือข่ายการเรยีนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน
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ล าดับที ่ คณะ จ านวนทั้งหมด (คน) เข้าร่วม(คน) 

1 คณะครุศาสตร ์ 117 7 
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 3 
3 คณะพยาบาลศาสตร ์ 22 3 
4 คณะนติิรัฐศาสตร ์ 21 4 
5 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 42 6 
6 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 93 3 

รวมท้ังสิ้น 307 26 
ร้อยละ 100.00 8.47 

            สรุปมีอาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วม จ านวน 26 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 307 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.47 ของอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 
         2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
โดยบุคลากรทุกระดับของแต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรูปแบบของคณะกรรมการ 3.1.6 (2) 
ได้แก่ 

ล าดับที ่ คณะ จ านวนทั้งหมด (คน) เข้าร่วม (คน) 
1 คณะครุศาสตร ์ 117 7 
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 1 
3 คณะพยาบาลศาสตร ์ 22 1 
4 คณะนติิรัฐศาสตร ์ 21 2 
5 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 42 4 
6 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 93 8 

รวมท้ังสิ้น 307 23 
ร้อยละ 100.00 7.49 

 

         สรุปมีอาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วม จ านวน 23 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 307 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.49 ของอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
         ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันโดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วม ทั้ง 2 โครงการ เฉลี่ยร้อยละ 7 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบันทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3.1.6 (2) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงเพิ่ม
ศักยภาพการผลติข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

จากผลการด าเนินงานข้างต้นเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการ 
ด าเนิน 
งาน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ค่า 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม P 6 ข้อ  6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

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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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินกรรมการ 
ผลคะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ผลคะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
( = บรรลุ ,  
 = ไม่บรรลุ) 

( P= บรรลุ , 
 O = ไม่บรรลุ) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 5  4  

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5  4  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5  5  

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5  5  
ผลรวมทุกตัวบ่งชี้ 10   9   

ผลรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ี 5.00  4.5   

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
องค์ประกอบที่  2 การวิจัย 
         ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
         จุดเด่น : 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการเป็นเจ้าภาพ
ร่วมเพ่ือเป็นช่องทางให้กับนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงาน 
 
         จุดที่ควรพัฒนา :  
          1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือสามารถให้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกคณะได้อย่างครบถ้วน 
          2. ควรมีกระบวนการในการส ารวจข้อมูลเพื่อให้นักวิจัยขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพ่ือช่วยการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
        ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
        จุดเด่น : 
         มีการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการท างานเชิง 
บูรณาการกับคณะและหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน 
 
        จุดที่ควรพัฒนา : 
         ควรมีกระบวนการจัดท าแผนบริการวิชาการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนมากข้ึน เช่น ท า
การประชาคมแผนบริการวิชาการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 ที ่ ๐๑๐๑/๒๕๖๒ 

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

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

 

๑. กลุ่มงานอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ งานธุรการ 

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

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

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

 

หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายและควบคุม
งบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

/ ๒.  กลุ่มงานวิจัย.........   
 

 



     

 
 ๒.  กลุ่มงานวิจัย  ประกอบด้วย 

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

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

 

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

/ ๑๐) นางสาวลัดดา......... 
 



     

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

 

  หน้าที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งานแสดง
นิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

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

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

 

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

    ๖) นายประจิตร  ประเสริฐสังข์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  

  หน้าที ่ อ านวยความสะดวกในงานที่ปรึกษาภายในประเทศ งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ 
งานเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting  Professor) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

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

/   ๘) นางสาวณิชากมล..........   
   



     

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

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

 

  หน้าที่   อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงาน         
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  ๒๙  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   สั่ง ณ วันที ่ ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ที่ ๐๖๗๒/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตัวบ่งช้ีและจัดเก็บข้อมูล 

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

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

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

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

ให้มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบและน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานอ้างอิงประกอบข้อมูลให้มีความ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

  

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                             

    (อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ที่ ๐๖๗๔/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  

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

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

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

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

 
คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

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

      / ๙. นางสาวณิชากมล……….  



 -2- 
       ๙. นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
       ๑๒. นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการ 

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

 

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

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะและบังเกิด

ผลดีแก่ทางราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

     
    (อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 



 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ที ่๐๖๗๓/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

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

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

 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดาแก้ว   ประธานกรรมการ 

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

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

 
             (อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 

                                รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 




