


                                            แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 
ล าดับ การประเมินความพึงพอใจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ความพึงพอใน 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้าง
งานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดได้แนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม   

เดือนตุลาคม -
พฤศจิกายน 2562 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย 

กลุ่มงานวิจัย 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การ
พัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยมากข้ึน   

เดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2563 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 อาจารย์ บุคลากรที่
สนใจ 

กลุ่มงานวิจัย 

3 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
Thailand Research Expo 2020 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พัฒนางานวิจัย 

เดือนกรกฎาคม- 
สิงหาคม 2563 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัท และบุคคล
ทั่วไป 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการ
ศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ. 
2563 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 ประชาชน ในพ้ืนที่
อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด   

ศูนย์บริการ
วิชาการ 



 
 
 
 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 
ล าดับ การประเมินความพึงพอใจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ความพึงพอใน 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet 
of Research,Services,and 
Technology Transfer) 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และประชาสัมพันธ์โครงการและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายองค์กรภาคี 

ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561  ถึง
วันที่ 30 กันยายน 
2563 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ได้รับการ
เผยแพร่  จ านวน 80  
แห่ง 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

6 โครงการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
ในด้านการวิจัย และด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2563 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 ผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา  
ส่วนราชการใน
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ส่วนราชการใน
จังหวัดยโสธร  

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

7 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด น าเอาองค์ความรู้และ
เทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการ
ยกระดับในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 1.องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
2.อาจารย์ นักศึกษา 
ครู และนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

กลุ่มงานวิจัย 



 

 
 
 

 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 
ล าดับ การประเมินความพึงพอใจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ความพึงพอใน 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(อพ.สธ.) 

เพ่ือเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ส่งเสริมผลงาน 

ระหว่างวันที่  
27 พฤศจิกายน – 
5 ธันวาคม 2562 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 อาจารย์ บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา  
ผู้สนองโครงการ
พระราชด าริฯ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และประชาชนผู้สนใจ 

8 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2563 
ล าดับ การประเมินความพึงพอใจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ความพึงพอใน 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปี 2563 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เดือนตุลาคม 2562 
–กันยายน 2563 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 บุคลากร ประชาชน 
นักศึกษา 

กลุ่มงานวิจัย 




