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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2562

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2562

ลงชื่อ.......................................
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวพรทิวา สารจันทร์)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวลัดดา คุณหงส์ )
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายประจิตร ประเสริฐสังข์)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวณิชากมล ศรีอาราม)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์)
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ
หัวหน้าหน่วยงาน
ลงชื่อ.......................................
(อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

2

รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน........พ.ศ.....2563.......
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2562 ตามแผน ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้
เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2562
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
นางสาวลัดดา คุณหงส์ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4.3 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพื่อประกันคุณภาพและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 80 แห่ง
5.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานราชการ ได้ใช้ประโยชน์จากรายงานผล
การดาเนินงาน ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
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6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จานวน 14 หน่วยงาน
2. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ จานวน 38 แห่ง
3. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 4 แห่ง
4. ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 20 แห่ง
5. ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร จานวน 7 แห่ง
รวม
จานวน 83 แห่ง
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 2.2.1.5 งบดาเนินงาน จานวนเงิน 15,430 บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่
รายการ
1 หมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างจัดทารายงานประจาปี 2562 จานวน 10 เล่ม X 232 บาท
- ขนาด B5
- ปก อาร์ตมัน 260 แกรม 4 สี เนื้อใน ปอนด์ สี
ค่าจ้างจัดทารายงานประจาปี 2562 จานวน 190 เล่ม X 69 บาท
- ขนาด B5
- ปก อาร์ตมัน 260 แกรม 4 สี เนื้อใน ปอนด์ ขาว ดา
รวมทั้งสิ้น
(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
2,320

13,110

15,430
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2562
วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการวงจร
กิจกรรม /การดาเนินการ
PDCA
1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ
1.3 จัดเตรียมโครงการ
1.4 เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน
2.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- จัดทาเนื้อหา ในประเด็นตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการดาเนินงานแต่ละเดือน
- ออกแบบรูปเล่ม หน้าปก สิ่งพิมพ์
- จัดพิมพ์รายงานประจาปี
- จัดส่งรายงานประจาปี
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป
(ACTION)
12. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2562

มกราคม 2563 มีนาคม 2563

สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563

ผลการดาเนินโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่
ทั้งหมด 83 แห่ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
ร้อยละ 80
การดาเนินโครงการโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 87.20
13.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ได้เผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการ
วิจัย และด้านบริการวิชาการแก่
หน่วยงานราชการ ได้ใช้ประโยชน์จาก
สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานผลการดาเนินงาน ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และด้านบริการวิชาการแก่สังคมของ
หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ 80 แห่ง

บรรลุ /ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
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ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และหน่วยงานราชการ ได้
นาไปใช้ประโยชน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์ รายละเอียดวัตถุประสงค์
ข้อที่

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความ
คิดเห็น

1

สอดคล้อง
เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ได้เผยแพร่ผลการดาเนินงานในด้านการวิจัย
กับ
ในด้านการวิจัย และด้านการ ได้แก่กิจกรรม ส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม
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เพื่อประชาสัมพันธ์ ความ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายงานประจาปีเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
สอดคล้อง
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
กับ
กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลแสดงงบประมาณด้าน
การวิจัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุนอุดหนุน
การวิจัยและผลการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
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เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การส่งเสริมมาตรฐานและ
กลไกการวิจัย เพื่อประกัน
คุณภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัย

รายงานประจาปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม
มาตรฐานและกลไกการวิจัยเพื่อประกันคุณภาพ
และเผยแพร่ผลงานวิจัย

สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก
- โครงการ
- รายงานประจาปี 2562

