


                                            แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 
ล ำดับ กำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินควำม

พึงพอใน 
วันที่ด ำเนิน
โครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย/
ผู้เข้ำร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรอบรมกำรพัฒนำ
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่
เชิงพำณิชย์ 
 
 

เพ่ือพัฒนำนักวิจัยให้สำมำรถพัฒนำ
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมน ำไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

เดือนมกรำคม-
มีนำคม 65 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80   ผู้บริหำร อำจำรย์ 
นักวิจัย บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงำนวิจัย 

2 โครงกำรอบรมกำรให้ควำมรู้
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
 
 
 

เพ่ือให้นักวิจัยสำมำรถยื่นค ำขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรที่สำมำรถได้รับ
กำรคุ้มครองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่ีกรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำก ำหนด 
 

เดือนมกรำคม-
มีนำคม 65 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80   ผู้บริหำร อำจำรย์ 
นักวิจัย บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงำนวิจัย 

3 โครงกำรอบรมพัฒนำนักวิจัย
เชิงพ้ืนที่และเทคนิคกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนำนักวิจัยให้สำมำรถ
ท ำงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่และสำมำรถกำร
เขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำม
ควำมต้องกำรของแหล่งทุนได้           

เดือนมกรำคม-
มีนำคม 65 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 หน่วยงำนที่ได้รับกำร
เผยแพร่  จ ำนวน 80  
แห่ง 

กลุ่มงำนวิจัย 



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

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน

ควำมพึงพอใน 
วันที่ด ำเนินโครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้เข้ำร่วม 
ผู้รับผิดชอบ 

4 
 

โครงกำรจัดท ำจุลสำรวิจัย
บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

(The Pamphlet of 
Research,Services,and 
Technology Transfer) 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว
และประชำสัมพันธ์โครงกำร

และกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 
และเครือข่ำยองค์กรภำคี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2564  ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2565 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 หน่วยงำนที่ได้รับกำร
เผยแพร่  จ ำนวน 80  

แห่ง 

กลุ่มงำนบริกำร
วิจัยและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี 

5 โครงกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 
 
 

เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน 
ในด้ำนกำรวิจัย และด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม- 30 
เมษำยน 2565 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 หน่วยงำนที่ได้รับกำร
เผยแพร่  จ ำนวน 80  
แห่ง 

กลุ่มงำนบริกำร
วิจัยและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี 

6 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกร
และนักศึกษำ ในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด เห็นคุณค่ำ
ของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเป็นโครงกำรตำม
พระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี 
 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน - 30 
สิงหำคม 2565 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 อำจำรย์ บุคลำกร 
นักเรียน นักศึกษำ  
ผู้สนองโครงกำร
พระรำชด ำริฯ 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
และประชำชนผู้สนใจ 

กลุ่มงำนบริกำร
วิจัยและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี 



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

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน

ควำมพึงพอใน 
วันที่ด ำเนินโครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้เข้ำร่วม 
ผู้รับผิดชอบ 

7 
โครงกำรจัดนิทรรศกำรและ
แสดงผลงำนวิจัย 
 
 
 

เพ่ือเผยแพร่ผลงำนวิจัย และ
ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรวิจัย 
งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ของคณำจำรย์ บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 
– 30 กันยำยน 

2565 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 บุคลำกรจำก
สถำบันกำรศึกษำ 

หน่วยวิจัย ทั้งภำครัฐ
และเอกชน นักเรียน 
นักศึกษำ เยำวชน 

และประชำชนทั่วไป 

กลุ่มงำนบริกำร
วิจัยและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี 

8 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
(เดินทำงไปรำชกำร) 

เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำร
งำนวิจัยและงำนบริกำร

วิชำกำรท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2563 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2564 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์
และบุคลำกรประจ ำ

สถำบันวิจัย 

กลุ่มงำนวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร 

9 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้
กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดี และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ตำมบริบทของ

หน่วยงำนได้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนำยน – 30 
กันยำยน 2565 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์
และบุคลำกร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงำนจัดกำร
ควำมรู้และประกัน

คุณภำพ 

10 โครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม 
 
 

เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
สู่กำรน ำไปสู่กำรประยุกต์ใช้ใน
ชุมชน 

เดือนพฤศจิกำยน 
63-เดือนกันยำยน 
64 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 ประชำชนพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด อำจำรย์ 
บุคลำกร 

ศูนยบ์ริกำร
วิชำกำร 

 

 



แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการตามแผน : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 
ล ำดับ กำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน

ควำมพึงพอใน 
วันที่ด ำเนินโครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย/

ผู้เข้ำร่วม 
ผู้รับผิดชอบ 

11 เครือข่ำยกำรเรียนรู้ด้ำน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชนท้องถิ่น อย่ำงยั่งยืน 

เพ่ือเป็นแหล่งบริกำรวิชำกำร
เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สภำพแวดล้อมให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่น มีจิตอำสำ มี
เครือข่ำยกำรเรียนรู้ 

เดือนพฤศจิกำยน 
63-เดือนกันยำยน 
64 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำ นักเรียน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประชำชนใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ศูนยบ์ริกำร
วิชำกำร 

12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำยุเพื่อสร้ำงคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐำน 

เพ่ือพัฒนำศักยภำพทำง
เศรษฐกิจ ทำงสังคมและ
สุขภำพของผู้สูงอำยุโดยใช้
ชุมชนเป็นฐำน 

ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 
2564 ถึงเดือน 
กันยำยน 2565 

ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80 ประชำชน ผู้สูงอำยุ  
ผู้น ำชุมชน/ท้องถิ่น 
เจ้ำหน้ำที่รัฐ 
คณำจำรย์และ
นักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด 

ศูนยบ์ริกำร
วิชำกำร 

 

 

 

 



 

แผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
คณะ/หน่วยงาน : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
โครงการตามแผน : แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปี 2565 
ล าดับ การประเมินความพึงพอใจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ความพึงพอใน 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ปี 2565 

เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุง
วิธีกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

เดือนตุลำคม 2563 
–กันยำยน 2565 

ควำมพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80 บุคลำกร นักวิจัย
ประชำชน นักศึกษำ 

กลุ่มงำนวิจัย 




