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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564
ลงชื่อ.......................................
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์ )
ผู้รายงานโครงการ

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

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

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

ลงชื่อ.......................................
(นายวัชรกร เนตรถาวร)
ผู้รายงานโครงการ

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

ลงชื่อ.......................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

หัวหน้าหน่วยงาน
ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....20....เดือน....เมษายน........พ.ศ.....2565.......
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้
เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร
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
2) ระดับความพึงพอใจต่อรายงานผลการดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาประจาปี ร้อยละ 80
3) ระดับคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัย องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจ ระดับ 4
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5.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานราชการ ได้ใช้ประโยชน์จากรายงานผลการ
ดาเนินงาน ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565
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
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ รหัสงบประมาณ 2.2.2.5 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวนเงิน
16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่
1

รายการ
หมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างจัดทารายงานประจาปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ
๒๕64 จานวน 150 ฉบับ x 106.67 บาท
- ขนาด B5
- ปก อาร์ตมัน 260 แกรม 4 สี
- เนื้อใน ปอนด์ สี
รวมทั้งสิ้น
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
16,000

16,000
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564
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)

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564

มกราคม 2565 มีนาคม 2565

สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ 2564
ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ประจ าปี ง บประมาณ 2564 วั น ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
14
หญิง
22
รวม
36

ร้อยละ
38.89
61.11
100.00

ตารางที่ 2 จานวนความถี/่ ร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
20 – 30 ปี
3
31 – 40 ปี
22
41 - 50 ปี
8
51 - 60 ปี
3
รวม
36

ร้อยละ
8.33
61.11
22.23
8.33
100.00

ตารางที่ 3 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ผู้บริหาร
7
อาจารย์
4
เจ้าหน้าที่
24
บุคคลทั่วไป
1
รวม
36

ร้อยละ
19.44
11.11
66.67
2.78
100.00

จากตาราง 1-3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหน้าที่ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม
ความพึงพอใจรายด้าน
1. ความพึงพอใจในด้านเนื้อหา
2. ความพึงพอใจในด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบ
3. ความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการ
นาไปใช้
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

4.18
4.28

0.58
0.55

ระดับความ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.32

0.50

พึงพอใจมาก

86.40

4.27

0.47

พึงพอใจมาก

85.20

ร้อยละ
83.60
85.60
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จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
( X = 4.27) คิดเป็นร้อยละ 85.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการ
นาไปใช้ ( X = 4.32) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ ( X = 4.28)
และความพึงพอใจในด้านเนื้อหา ( X = 4.18)
ตารางที่ 5
ความพึงพอใจของผู้ รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับ รายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านความพึงพอใจในเนื้อหา
รายการประเมิน
ด้านความพึงพอใจในเนื้อหา
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาพในจุลสารมีความเหมาะสม
น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลาดับเนื้อหามีขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ
6. ข้อความในจุลสารถูกต้องตามหลักภาษา
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.14

0.64

พึงพอใจมาก

4.22

0.76

พึงพอใจมาก

4.03
4.17
4.28
4.17
4.28
4.18

0.74
0.61
0.61
0.77
0.66
0.58

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อ
X =
การค้นหาและทาความเข้าใจ และเนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน (
4.28) รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาพในจุลสารมีความเหมาะสมน่าสนใจ ( X= 4.22) ตามลาดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
( X = 4.03) รองลงมา คือมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ( X = 4.14) และ
การจัดลาดับเนื้อหามีขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ และข้อความในรายงานประจาปีถูกต้องตามหลัก
ภาษา ( X= 4.35) ตามลาดับ

7
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านความพึงพอใจในการออกแบบและจัดรูปแบบ
รายการประเมิน
ด้านความพึงพอใจในการออกแบบและจัดรูปแบบรายงาน
1. การจัดรูปแบบในรายงานง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. หน้าปกรายงานมีความสวยงามมีความทันสมัยน่าสนใจ
3. สีสันในการออกแบบรายงานมีความเหมาะสม
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
5. มีความชัดเจนในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
6. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.32
4.30
4.10
4.20
4.40
4.38
4.28

0.59
0.79
0.83
0.76
0.69
0.73
0.55

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม แบบสารวจแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานผล
การดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการออกแบบและ
จัดรูปแบบรายงานอยู่ในระดับพอใจมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ
มีความชัดเจนในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ(X = 4.40) รองลงมาคือ ภาพประกอบสามารถสื่อ
ความหมายได้ ( X = 4.38) การจัดรูปแบบในรายงานง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ( X = 4.32) และหน้าปก
รายงานมีความสวยงามมีความทันสมัยน่าสนใจ ( X = 4.30) ตามลาดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ สีสันในการออกแบบรายงานมีความเหมาะสม (X =
4.10) รองลงมาคือ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย ( X= 4.20) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านความพึงพอใจในประโยชน์และการนาไปใช้

รายการประเมิน
ด้านความพึงพอใจในประโยชน์และการนาไปใช้
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.31
4.39
4.22
4.36
4.32

0.58
0.55
0.64
0.59
0.50

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
มาก
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จากตารางที่ 7 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการอยู่ในระดับ พึงพอใจ
มาก (X = 4.32) เมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น พบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ เป็ น สื่ อ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (X = 4.39) รองลงมาคือ เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ( X = 4.36)
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ ( X = 4.22) รองลงมาคือ
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ( X = 4.31) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ไม่มี
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
1
หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ 80 แห่ง
2

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

3

ระดับคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัย องค์
ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ
ระดับ 4

ผลการดาเนินโครงการ
หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่
ทั้งหมด 83 แห่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
การดาเนินโครงการโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.26อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 85.20
ได้รวบรวมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจาปี
งบประมาณ 2564 ของนักวิจัยที่ได้
พัฒนาระดับคุณภาพของงานวิจัยได้
5 ระดับ คือ
1. บทความวิจัย มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
TCI
2. บทความวิจัย มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal
Rank:www.Scimagojr.com) โดย
วารสารนั้น ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่
3 หรือ 4 (Q3 หรือQ4) ในปีล่าสุด
Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ

บรรลุ /ไม่
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
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ลาดับ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินโครงการ

บรรลุ /ไม่
บรรลุ

13.1 เชิงปริมาณ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ระเบียบของสมศ.
3. บทความวิจัย มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
4. มีการจดแจ้งลิขสิทธิ
5. มีการขอสิทธิบัตร
13.2 เชิงคุณภาพ
1
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
หน่วยงานราชการ ได้ใช้ประโยชน์จาก
รายงานผลการดาเนินงาน ด้านการวิจัย
และด้านบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์ รายละเอียดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1

ได้เผยแพร่ผลการดาเนินงานด้าน
การวิจัย และด้านบริการวิชาการแก่
สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และหน่วยงานราชการ
ได้นาไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมและการดาเนินงาน

เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ได้เผยแพร่ผลการดาเนินงานในด้านการวิจัย
ในด้านการวิจัย และด้านการ ได้แก่กิจกรรม ส่งเสริมและ สนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
วิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม

บรรลุ

ความคิดเห็น
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียดวัตถุประสงค์

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความคิดเห็น

2

เพื่อประชาสัมพันธ์ ความ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายงานประจาปีเป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลแสดงงบประมาณด้านการวิจัย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทุนอุดหนุนการ
วิจัยและผลการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

3

เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การส่งเสริมมาตรฐานและ
กลไกการวิจัย เพื่อประกัน
คุณภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัย

รายงานประจาปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัยเพื่อ
ประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก
- โครงการ
- ผลการประเมินโครงการ

