


                                            แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 
ล ำดับ กำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน

ควำมพึงพอใน 
วันที่ด ำเนินโครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้เข้ำร่วม 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรพัฒนำนักวิจัยเชิง
พ้ืนที่  
 
 
 
 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้
นักวิจัยน ำไปใช้พัฒนำตนเอง
เพ่ือสร้ำงงำนวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
สร้ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชน สังคม
ท้องถิ่นเชิงพื้นที่ 
 

เดือนเมษำยน-
พฤษภำคม 64 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80   ผู้บริหำร อำจำรย์ 
นักวิจัย บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏร้อยเอ็ด 

กลุ่มงำนวิจัย 

2 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยสู่กำร
พัฒนำชุมชน  
 
 
 

เพ่ือได้พัฒนำนักวิจัยในกำร
สร้ำงงำนวิจัยเชิงพ้ืนที่ สร้ำง
งำนวิจัยเพื่อชุมชน สังคม
ท้องถิ่น ในเชิงพำณิชย์ 

เดือนเมษำยน-
พฤษภำคม 64 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80   ผู้บริหำร อำจำรย์ 
นักวิจัย บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏร้อยเอ็ด 

กลุ่มงำนวิจัย 

3 โครงกำรจัดท ำจุลสำรวิจัย
บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว
และประชำสัมพันธ์โครงกำร
และกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 
และเครือข่ำยองค์กรภำคี 
 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2563  ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2564 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 หน่วยงำนที่ได้รับ
กำรเผยแพร่  
จ ำนวน 80  แห่ง 

ศูนย์บริกำรวิชำกำร 



แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 
ล ำดับ กำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน

ควำมพึงพอใน 
วันที่ด ำเนินโครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้เข้ำร่วม 
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 
 
 
  

เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน 
ในด้ำนกำรวิจัย และด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2563 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2564 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 ผู้บริหำร อำจำรย์ 
บุคลำกร นักศึกษำ  

เพ่ือเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำน
กำรวิจัย และด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 

5 โครงกำรประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร ส่งเสริม
ผลงำน 

เดือนมีนำคม-
เมษำยน 2564 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 อำจำรย์ บุคลำกร 
นักเรียน นักศึกษำ  
ผู้สนองโครงกำร
พระรำชด ำริฯ 
พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ และ
ประชำชนผู้สนใจ 

กลุ่มงำนวิจัย 

6 โครงกำรรำยงำนผลกิจกรรม
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือรวบรวมผลกิจกรรมด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2563 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2564 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์
และบุคลำกร
ประจ ำสถำบันวิจัย 

ศูนย์บริกำรวิชำกำร 

7 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
(เดินทำงไปรำชกำร) 

เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำร
งำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร
ที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2563 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2564 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์
และบุคลำกร
ประจ ำสถำบันวิจัย 

ศูนย์บริกำรวิชำกำร 



แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 
ล ำดับ กำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน

ควำมพึงพอใน 
วันที่ด ำเนินโครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้เข้ำร่วม 
ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ท้องถิ่นและสังคม 
 
 

เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำร
เรียนกำรสอนอละกำรวิจัยสู่
กำรน ำไปสู่กำรประยุกต์ใช้ใน
ชุมชน 

เดือนพฤศจิกำยน 
63-เดือนกันยำยน 
64 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 ประชำชนพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
อำจำรย์ บุคลำกร 

ศูนย์บริกำรวิชำกำร 

9 โครงกำรเครือข่ำยกำรเรียนรู้
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นแหล่งบริกำรวิชำกำร
เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สภำพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น มีจิตอำสำ มีเครือข่ำย
กำรเรียนรู้ 

เดือนพฤศจิกำยน 
63-เดือนกันยำยน 
64 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำ นักเรียน
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏร้อยเอ็ด 
ประชำชนในพื้นท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ศูนย์บริกำรวิชำกำร 

 

 

 

 

 



 

 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คณะ/หน่วยงาน : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
โครงการตามแผน : แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปี 2564 
ล าดับ การประเมินความพึงพอใจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ความพึงพอใน 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ปี 2564 

เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุง
วิธีกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

1. เดือนตุลำคม 
2562 –มีนำคม 
2563 
2. เดือนเมษำยน  
2563 –กันยำยน
2564 
 

ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 บุคลำกร ประชำชน 
นักศึกษำ 

กลุ่มงำนวิจัย 




