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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินงาน

โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

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

ลงชื่อ.......................................
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง)
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)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....13....เดือน....มกราคม......พ.ศ.....2565.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมจัดทา
แผนปฏิบั ติราชการ สถาบัน วิจั ย และพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2565 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนิน
โครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นายประจิตร ประเสริฐสังข์
นายวัชรกร เนตรถาวร
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดี
4.2 เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดมุมมองในการบริหารจัดการการ
จัดระบบองค์กรให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 เพื่อนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของสถาบัน
ต่อไป
4.4 เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
2. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100
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5.2 เชิงคุณภาพ
1. คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการทางานที่เป็นระบบ และสามารถนาผล
จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการบริหารงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
2. ผู้บริหารสามารถดาเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
จังหวัดเลย
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
อาจารย์ บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 11 คน
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
จากงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประเภทงบประมาณ
บารุงการศึกษา รหัสงบประมาณ 2.1.2.7 งบรายจ่ายอื่น จานวนเงิน 37,180 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
รายการ
ค่าใช้สอย
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้อานวยการ 270 บาท x 3 วัน x 1 คน
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์เจ้าหน้าที่ 240 บาท x 3 วัน x 8 คน
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 210 บาท x 3 วันx 2 คน
4 ค่าที่พักผู้อานวยการ (2 คืน)
5 ค่าที่พักรองผู้อานวยการ (2คืน)
6 ค่าที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (2คืน)
7 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถตู้เดินทางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด – จังหวัด
เลย (ไป-กลับ) 2 คัน
รวมทั้งสิ้น
(สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
810
5,760
1,260
2,700
2,700
16,200
7,750
37,180

4
11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนิ น งานโครงการส่ งเสริ ม พัฒ นา สถาบันวิจั ยและพัฒ นา กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบั ติราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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
- โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

ธันวาคม 2564
มกราคม 2565

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ อานวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทราบและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์
ตัว ชี้วัด และค่าเป้ าหมาย ของงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยละพัฒนา เพื่อจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทา
แผน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เพื่อดาเนินการเขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติ
และการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ ได้แก่
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12.1.1 กาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาแผน และมอบหมายงาน ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อแผน
1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2565
2 แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2565
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2565
4 แผนการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2565
5 แผนประเมินความพึงพอใจ ประจาปีงบประมาณ 2565
6 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2565
7 แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี 2565
8 แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2565
9 แผนสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบ
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
นายวัชรกร เนตรถาวร
นายประจิตร ประเสริฐสังข์

12.1.2 กาหนดส่งแผนงาน คือ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ

เป้าหมาย

13.1 เชิงปริมาณ
1 จานวนอาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
2 ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ร้อยละ
100
13.2 เชิงคุณภาพ
1 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจในการทางานที่เป็น
ระบบ และสามารถนาผลการจัดทา
แผนงานมาปรับปรุงการบริหารงานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ
2

ผลการดาเนินโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 9 คน
ร้อยละ 81.82
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาแผนงานและสามารถ
นาผลการจัดทาแผนงานมาปรับปรุงการ
บริหารงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และ
การจัดการความรู้ ตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ผู้บริหารสามารถดาเนินงานตามพันธกิจ ผู้บริหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการได้อย่าง ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อานวยสถาบันวิจัย
มีประสิทธิภาพ
และพัฒนา ได้ถ่ายทอดการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทีส่ อดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย ให้กับอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรลุ /
ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ข้อที่
1

2

3

4

รายละเอียดวัตถุประสงค์

กิจกรรมและการดาเนินงาน

เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทาให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน เรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ ตามสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ของงานตามพันธกิจด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ
เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทาให้
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความ
เปิดมุมมองในการบริหารจัดการ เข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์
การจัดระบบองค์กรให้ทางานได้ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย การจัดทา
โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทาให้
เพื่อนาผลการดาเนินงานมา
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้นาผลการ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการของ ดาเนินงานปีที่ผ่านมา มาประกอบการ
จัดทาแผนและการจัดทาโครงการให้
สถาบันต่อไป
เป็นไปตามพันธกิจ
เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทาให้
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการมี คณาจารย์และได้นาแผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประสิทธิภาพ
มาใช้ในการทาแผนงานตามพันธกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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ภาคผนวก 2
- โครงการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- แผนปฏิบัติราชการ

