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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

ลงชื่อ....................................... 
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง) 

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 

 
ลงชื่อ....................................... 

(นางสาวลัดดา  คุณหงส์ ) 
ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
(อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
         เขียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

                                                        วันที่.....25....เดือน....กันยายน........พ.ศ.....2562....... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
        ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น  
บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สบืสิงห์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์วิเศษสัตย์          

                                  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                  นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
                                
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :   
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์          
                                      นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

4.1 เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีความตระหนักและเข้าถึงความส าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
          4.2 เพ่ือพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ให้สามารถด าเนินงานตามระบบกลไกของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

4.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก 

 
5. เป้าหมาย 
          5.1.1  เชิงปริมาณ 
                      1. คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   จ านวน ๑๐ คน 
   2. คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน ๓ คน 
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          5.1.2  เชิงคุณภาพ 
                    1. ระบบกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
            2. อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 10 คน น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามกลไกของการ
ประกันคุณภาพ 
 

6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
             ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
            วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
   

8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
   8.1 อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 คน 
            8.2 คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา    จ านวน 3 คน 
 

9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 2.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา  
จ านวนเงิน 11,142 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 
 

10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
 

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าใช้สอย 
1 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 13 คน x 100 บาท 1,300 
2 ค่าจ้างท าอาหารว่าง 2 มื้อ 13 คน x 35 บาท 910 
3 ค่าจ้างท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 10 เล่ม x 120 บาท (ก่อนประเมิน) 1,200 
4 ค่าจ้างท าเอกสารรายงานผลการประเมิน 5 เล่ม x 140 บาท (หลังประเมิน) 700 
6 ค่าจ้างท าของที่ระลึก จ านวน 3 ชิ้น x 1,000 บาท 3,000 

ค่าวัสดุ 
1 วัสดุส านักงาน เช่น กล่องใส่แฟ้มเอกสาร 3 ช่อง กระดาษ A4 คลิปหนีบ ฯลฯ 4,032 

รวมทั้งสิ้น   11,142 
(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) 
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11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      ผลการด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินการวงจร  
PDCA 

กิจกรรม /การด าเนินการ ระยะเวลา 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ 
1.3 จัดเตรียมโครงการ 
1.4 เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 

กรกฎาคม 2562  

2. ขั้นด าเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

สิงหาคม 2562 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

กันยายน 2562 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป กันยายน 2562 

 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ มีผลการด าเนินการเป็นดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวชี้บ่งของทุกองค์ประกอบ  4.50  

ผลการประเมิน  
การด าเนินงาน

ระดับดี  

 
จากผลการด าเนินการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2561 

วงรอบตั้งแต ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ภาพรวม
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50 เฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมินหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ มีผล
คะแนน ดังนี้ 

 



4 
 

องค์ประกอบที่  2 การวิจัย มีผลการประเมินระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน) มี 1 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีผลการผลการด าเนินงาน
ระดับด ี(คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน) 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนน) มี 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน) 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือสามารถให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกคณะไดอ้ย่างครบถ้วน 
          2. ควรมีกระบวนการในการส ารวจข้อมูลเพ่ือให้นักวิจัยขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  เพ่ือช่วยการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
          3. ควรมีกระบวนการจัดท าแผนบริการวิชาการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น  
ท าการประชาคมแผนบริการวิชาการ 
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13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 

13.1  เชิงปริมาณ  
 คณะกรรมการด าเนินงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
จ านวน 10 คน 
    

คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 9 คน จาก
ทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  

บรรลุ 
 

คณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
จ านวน 3 คน 

คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เข้าร่วมประเมิน จ านวน 3 คน 
จากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

บรรลุ 
 

13.2  เชิงคุณภาพ 
 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 
             
 
 
 
 

โครงการนี้ได้จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือรายงานการประเมิน
ตนเองและรายงานผลการประเมิน
การศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจ าปีการศึกษา 2561 และด าเนินการ
ประเมินการด าเนินงาน เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด าเนินงาน ตามภารกิจได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคม และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยได้ใช้องค์ประกอบคุณภาพ 
และตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวน 10 คน น าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถาบันฯ  
มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามกลไกของการ
ประกันคุณภาพ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันฯ และพัฒนาการด าเนินงานตาม
กลไกของการประกันคุณภาพเพ่ือรับการ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

บรรลุ 
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
 
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ

คิดเห็น 

1 เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
มีความตระหนักและเข้าถึง
ความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา       

โครงการนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับตัวบ่งชี้
และจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561     
ท าให้อาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ตระหนักและเข้าถึงความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
      

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือพัฒนาอาจารย์ และ
บุคลากร ให้สามารถ
ด าเนินงานตามระบบกลไก
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา   

โครงการนี้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ท าให้พัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากร ให้สามารถด าเนินงานตามระบบ
กลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา  เตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก 

โครงการนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทาง
การด าเนินงานและการพัฒนางาน ท าให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ภาพประกอบการด าเนนิโครงการ 
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ภาคผนวก 2  
- โครงการ 

                     - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
                    - รายงานการประเมินตนเอง 
         - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 


