รายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานราย 12 เดือน
ตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลการดาเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจาปี 2563
ผลการดาเนินงานราย 12 เดือน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทางานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน
1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่น
ร้อยละ 60
1.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยคณะนิติ คณะนิติ
ใหม่ที่สามารถทางาน
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
วิจัยและขอทุนจากแหล่ง
ได้มีการดาเนินงานที่มุ่งเน้นความสาคัญตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีด้านที่
ทุนได้
สาคัญคือ การวิจัย โดยคณะฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยของ
คณะฯเพื่ อ ผลิ ต งานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง การพั ฒ นา
สมรรถนะนั้น การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในกระบวนการทาวิจัยถือเป็นเรื่องสาคัญ
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง
ช่วงที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ช่วงที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ร้อยละ 60
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร้อยละ 60
ร้อยละ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การัฒนาผลงานตีพิมพ์แลพเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สถาบันวิจัย
66.67
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ จั ด โครงการพั ฒ นานั ก วิจั ย ผ่า นการสร้า งงานวิ จัย เพื่ อ ชุมชน และพัฒนา
สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนัก วิจัย ให้มีค วามสามารถทางานวิจัย ที่ตอบโจทย์ค วามต้อ งการของ
พื้นที่เกิดทักษะและองค์ค วามรู้ ที่สามารถนาไปพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น อย่า งแท้จริ ง เกิดรูป ธรรม
ผลงานตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะสู่เป้าหมายการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะปฏิบัติภ ารกิจ
เพื่อท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาชี้นาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และดร.รัชดา คาจริง รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย
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และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเข้าร่วมโครงการ จานวน 83 คน จากทั้งหมด 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.46
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 89.20 อาจารย์ บุค ลากร นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจการสร้างงานวิจัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.42 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เกิดงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมจานวน 10 เรื่อง มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทางาน
วิ จั ย เพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คมท้ อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด จ านวน 4 คน
จากนักวิจัยทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
นอกจากนี้ยัง จัดโครงการการพั ฒนางานวิจัย และผลงานตี พิมพ์เ พื่อ พัฒนาท้ องถิ่น เพื่อ
พัฒนานักวิจัยด้านการเขียนงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ให้ มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ สู ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย์
ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน 25 คน และเข้ า ร่ ว มแบบออนไลน์
โดยผ่ า นระบบประชุ ม ทางไกล (Zoom meeting) จ านวน 62 คน รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 87 คน
คิดเป็นร้อยละ 108.75 และมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20
กลยุทธ์ 1.1.2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก
1. ร้อยละของงานวิจัยที่
ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
นาไปใช้ประโยชน์กับ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ เ ข้ า ร่ ว มจั ด ประชุ ม วิ ช าการและแสดงนิ ท รรศการ เพื่ อ สนอง
ชุมชน ท้องถิ่นและ
พระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
ประสานความร่วมมือ
“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” โดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในภาคนิทรรศการ
จากแหล่งทุนภายนอก
ผู้ เ ยี่ ย มชมนิ ท รรศการมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการโดยภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย 4.57
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อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 (เป้าหมาย: ร้อยละ 80) ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและ
ผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ นาไปใช้ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
โดยผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.57 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.40 มี ง านวิ จั ย ที่ น าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น จานวนโครงการ และเป็นโครงการที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ (อพ.สธ.) ที่ น าไปเผยแพร่ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานต่ างๆ
ที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ จานวน 4 โครงการ จากโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) ทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40
กลยุทธ์ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่
1. จานวนระบบด้าน
2 ระบบ
1 ระบบ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทลั
งานวิจัย/องค์ความรู/้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IOT
นวัตกรรมทีม่ ีประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็น
1. พัฒนาระบบฟาร์มเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ กลุม่ เกษตรกร บ้านหัวคู หมูท่ ี่ 9 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ
เครื่องมือช่วยตัดสินใจ
จ.ร้อยเอ็ด เป็นฟาร์มแบบปิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยเทคโนโลยี IoT
2. ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์)
3. ใช้น้าจากน้าบาดาล
4. ใช้งบประมาณ 150,000 บาท
2 ระบบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทาระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู/้ นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่น จานวน 2 ระบบ ดังนี้
1. จัดทาเว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ http://research.reru.ac.th เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้
2. จัดทาจุลสารวิจยั บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรายงาน
ผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่
ชุมชน

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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และพัฒนา
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กลยุทธ์ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ร้อยละ 30 ร้อยละ.... โครงการวันวิทยาศาสตร์
ผล งานวิจัยดีเด่นและ
ครู นักเรียนและเข้าชมนิทรรศการและการแข่งขันจานวน 10,142 คน และจากผลการดาเนิน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
โครงการพบว่าระดับความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อนเข้าชม 3.37 อยู่ในระดับ
นักศึกษามีส่วนร่วม
ปานกลาง เพิ่มขึ้นเป็น 4.16 อยู่ในระดับมาก และมีครูและนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งหมด
1,212 คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

เป้าประสงค์ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
กลยุทธ์ 1.2.1 จัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
1. จานวนตาบลทีไ่ ด้
10 ตาบล
5 ตาบล โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
ดาเนินการพัฒนาระบบ
มีระบบข้อมูลตาบลครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ข้อมูลตาบล
ต่างๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
-อาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องที่และแกนนาภาคประชาชน ได้มสี ่วนร่วม
ในการพัฒนาข้อมูลตาบล และเกิดศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้การทางานร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
1. ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน
2. ตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/ 9 หมู่บา้ น
3. ตาบลนาแซง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน
4. ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด / 13 หมู่บ้าน
5. ตาบลดอนโอง อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด / 10 หมู่บ้าน
จานวน 2 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
หมู่บ้าน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.เกิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาคชุมชนและภาครัฐ
2.ประชาชนมีแนวทางการหารายได้เพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสุขภาวะ
4.ประชาชนได้ทากิจกรรมร่วมกันในชุมชน
5.ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ในการทางานร่วมกัน และอยู่รว่ มกันได้อย่างมีความสุข
6.นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ
7.มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ
1. จานวนหมู่บ้าน/โรงเรียน 50 หมู่บ้าน …. หมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ คณะนิติ
ที่มหาวิทยาลัยและ
รัฐศาสตร์
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เครือข่ายเข้าไป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ดาเนินการจากการ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดจึงบรรลุ
ที่มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่
ค่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยกาหนด

2. จานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมี พบว่า จานวนทั้งสิ้น 140 คน จากกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 ผลการประเมินตามตัวชี้วดั จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
3. จานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีสถานศึกษา จานวน 5 แห่ง ที่เข้าร่วมร่วม
โครงการฯ จากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชีว้ ัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
4. จานวนชุมชนเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจานวน 5แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ จาก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วดั จึงบรรลุคา่ เป้าหมาย
5. จานวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจานวน
ทั้งสิ้น จานวน 10 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 10 แห่ง แบ่งเป็น
เครือข่ายสถานศึกษา จานวน 5 แห่ง และเครือข่ายชุมชน จานวน 5 แห่ง ซึ่งมากกว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชีว้ ัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
6. จานวนหลักสูตรการเรียนรู้ในเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค์ 4 ประการ ระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดาริ แนวพระรา
โชบาย มีหลักสูตรการรู้คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ จานวน 1 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 100 จึงบรรลุค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด
2. จานวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล

20 โครงการ 14 โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจานวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ
2563 จานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ รายละเอียดตามตาราง
ลา
หัวหน้า
ดับ โครงการวิจัย
ที่
1
ผศ.ดร.จตุพร
หงส์ทองคา

งบประมา
ณ
240,000

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน

การวิจยั และพัฒนาอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้
ป่ากะเรกะร่อน และกะเรกะร่อนด้ามช้างเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ผลของอุณหภูมิ และความเข้มข้นของอาหารที่มี
ต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคาลานอยด์
โคพีพอดในน้าจืดในประเทศไทย
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตา้ นเชื้อราจาก
มะเมื่อยและพริกนายพราน
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แมลงกิน
ได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิช
ชุมชนผู้เลี้ยงแมลง จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า
อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
การพัฒนาคุกกี้โดยใช้โปรตีนจากจิ้งหรีด

อพสธ.
ทุนวิจัยหลัง
ปริญญาเอก รหัส
ทุน PD2563 มข.

2

ดร. พุทธพรรณี
บุญมาก

216,000

3

ผศ.ดร. อุไร
วรรณ ศรีพนา
ผศ.ดร.ชัญญริ
นทร์ สมพร

300,000

5

ผศ.ดร.ชัญญริ
นทร์ สมพร

50,000

6

ผศ.ดร. อรอนงค์
ภูสีฤทธิ์

404,400

7

อ. นนทนันท์ พล 462,000
พันธ์

การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน
สาหรับอบแห้งจิ้งหรีด

Innovation and
Technology
Assitance
Programe:ITAP

8

อ. นนทนันท์ พล 314,100
พันธ์

เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง

Innovation
and
Technology
Assitance
Programe:ITAP

4

50,000

สกว. (25612562)
ศูนย์โลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
ศูนย์โลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
Innovation and
Technology
Assitance
Programe:ITAP

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล
9

ดร. ฐิติรัตน์
เวทย์ศิริยานันท์
และ อ. อาทิตย์
บุดดาดวง
อาจารย์
เชษฐพัฒน์ สิริ
วัฒนตระการ

359,800

11

อาจารย์สุธัญญา
กฤตาคม

12

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาและการใช้โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ
และอุปกรณ์พกพาในการประเมินสภาวะอาหาร
ในท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านสาราญ ตาบลหนอง
แคน อาเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจทิ ัล
การตลาดเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

สานักงาน
กองทุนวิจยั
แห่งชาติ (สกว.)

899,070

โครงการผู้สูงวัยรู้ทันพลังสื่อ

อาจารย์วรพจน์
พรหมจักร

1,700,000

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด

13

อาจารย์อาทิตย์
บุดดาดวง

1,000,000

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

14

อาจารย์ปรมัตถ์
โพดาพล

900,000

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์
งบ
(งบยุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด)
งบ
(งบยุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด)
(งบ
ยุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด)

10

1,973,722

กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการ
กระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการ
โทรคมนาคม
สานักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
1 โครงการ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการค่ายครุศาสตร์ฯอีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น

1. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านความรู้
2 โครงการ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. โครงการบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตเป็นผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่
3.จานวนภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมทีร่ ่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการ

5 ภาคี
เครือข่าย

6 ภาคี
เครือข่าย

1 ภาคี
เครือข่าย

1. ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน
2. ตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/ 9 หมู่บ้าน
3. ตาบลนาแซงอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน
4. ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด / 13 หมู่บ้าน
5. ตาบลดอนโอง อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด / 10 หมู่บ้าน
6. ตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / 2 หมู่บ้าน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

กลยุทธ์ 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
1. ร้อยละผู้รับบริการมี
ร้อยละ 50 ร้อยละ 84
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร
ความรู้ ความเข้าใจ
ทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเป้าหมายของ
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อบริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดย
โครงการและกิจกรรมที่
กาหนดพื้นที่ชุมชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจาปี และทุก
จัดทาขึ้น
คณะมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการจากการดาเนินการ พบว่าผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จดั ทาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 84
2. จานวนกิจกรรมด้านการ 6 กิจกรรม 7 กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน
พื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด
บริการวิชาการทีส่ ามารถ
กิจกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 7 กิจกรรม คือ
นาไปใช้ประโยชน์

1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด โควิด-19
โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะครุ
ศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
และทุกคณะ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคไข้เลือดออก แก่
ประชาชนตาบลเกาะแก้ว โดยคณะพยาบาลศาสตร์
3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชน
บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะนิติรัฐศาสตร์
4. การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอาเภอเสลภูมิ โดยคณะครุศาสตร์
5. อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
6. การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. จานวนกิจกรรมด้านการ 12 กิจกรรม
บริการวิชาการที่มีการบูร
ณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยของแต่
ละคณะ

9 กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผรู้ ับบริการวิชาการสามารถนาไป
ใช้ประโยชน์ จานวน 7 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมความรอบรูด้ ้านสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชา รายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน รายวิชาพฤติกรรมศาสตร์
และการส่งเสริมสุขภาพรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ รายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยรายวิชาหลักการควบคุมป้องกันโรค และรายวิชาระบาดวิทยา
2. กิจกรรมการทาผลิตภัณฑ์เจลอนามัยสูตรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด โดยมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
3. กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเครื่องกดเจลไร้มือสัมผัสจากท่อ PVC โดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาอิเลคโทรนิกส์สู่ชุมชน
4. กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน โดยมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกีย่ วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการทาจุลินทรีย์
ท้องถิ่น (IMO- Indigenous Micro Organism) โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

สถาบันวิจัย
และพัฒนาทุก
คณะ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกีย่ วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการทาปุ๋ยจาก
อินทรียวัตถุ (OM- Organic Matter) โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบือ้ งต้นทางรัฐศาสตร์
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกีย่ วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการทาจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
ความรู้เบื้องตนทางรัฐศาสตร์
8. กิจกรรมการลงพื้นที่สารวจความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในเรื่อง
การเพาะพันธ์พืชสมุนไพร และการนาไปใช้ประโยชน์ และมีคู่มือสาหรับการเรียนรู้สรรพคุณ
สมุนไพร โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม
สาขาวิชาการจัดการรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ
9. กิจกรรมการอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และรายวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตร่วมสมัย
กลยุทธ์ 1.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพื้นที่บริการให้ประสบความสาเร็จด้วย องค์ความรู้
1. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
10
10
1. กระติบข้าวมงคล
ในพื้นที่บริการได้รับการ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 2. ผอบกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล
พัฒนาและยกระดับด้วย
3. กระเป๋าจากกก กลุ่มทอเสื่อกก
องค์ความรู้จาก
4. เตาซาน กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
มหาวิทยาลัย
5. เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี
6. เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม
7. Lemon Scrub
8. ข้าวเกรียบฟักทอง
9. กระเป๋าผ้า กลุม่ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี
10. ผ้าสไบขิต กลุม่ ทอผ้าสไบขิตบ้านมะยาง
2. จานวนวิสาหกิจชุมชน
5 วิสาหกิจ
10
1. กลุ่มจักสานกระติบข้าว หมู่ที่ 3 ตาบลโคกสว่าง อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ประกอบการใหม่ใน
ชุมชน
ชุมชน
2. กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล หมู่ที่ 9 ตาบลนานวล อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่บริการที่ประสบ
3. กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 10 ตาบลนานวล อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ความสาเร็จอย่างเป็น
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หมี่ที่ 5 ตาบลนานวล อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล

รูปธรรมจากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย

5.
6.
7.
8.
9.
10.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตาบลนาแซง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม หมูท่ ี่ 6 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง บ้านสนามชัย ตาบลโพนเมือง อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี ตาบลดงแดง อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มทอผ้าสไบขิต บ้านมะยาง หมูท่ ี่ 13 ตาลบลเมืองน้อย อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เป้าประสงค์ 1.3 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันทากิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 80

ร้อยละ
85.5

โครงการทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะนิติรัฐศาสตร์ กิจกรรม
ทาบุญตักบาตร
เชิงปริมาณ
1. มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า จานวนทั้งสิ้น 171 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ที่ค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกรองลงมา
คือ ด้านความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้ประโยชน์ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่า
ที่สุด คือ ด้านการให้บริการของผูจ้ ัดโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแก่คณาจารยเจาหนาที่และนักศึกษา
2.คณาจารย์เจาหนาที่และนักศึกษา ได้มีโอกาสทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปใหม่
ร่วมกัน
3. เผยแพรอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา

คณะนิติ
รัฐศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ 80

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา
ดาเนินการจัดโครงการแต่ละกิจกรรมโดยให้สาขาวิชารับผิดชอบในการประสานงานและ
ดาเนินการตามทีไ่ ด้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
1. สาขาวิชาการจัดการ วัดตาลวนาราม ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภุูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
2. สาขาวิชาการบัญชี วัดป่าสักดาราม ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณี
ประจาปีงานนมัสการพระธาตุพนม จาลอง
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภุูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด
4. สาขาวิชาการตลาด วัดสว่างอารมย์ บ้านดงกลาง ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี กฐินสามัคคีและออกพรรษา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วัดสว่างรังษี บ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา
6. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม วัดบ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมประเพณีถวายเทู่ยนพรรษา
1. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
การดาเนินโครงการ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ให้บริการ
ด้านวิชาการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
รวมถึ งการอบรมการสอนเรื่อ งกิ ริ ย ามารยาทของไทย สร้ า งเสริ ม ศี ลธรรม คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตไทยที่ดีงาม ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางศาสนาศิลปะ
และวั ฒ นธรรม ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคนไทยให้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยภู มิ รู้ และภู มิ ธ รรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้คนไทยสามารถ
อยู่ ร่ ว มกั น ในสั งคมอย่า งสมานฉั น ท์ เอื้ อ อาทร ซึ่ งกั น และกั น อย่ า งกลมกลื น กั บธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

สานักกิจการ
นักศึกษา

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ 1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
2 องค์
1 องค์
1.โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ความรู้
ความรู้
โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นลักษณะโครงการใหม่
ประเพณีภูมิปญ
ั ญา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้ามัดย้อมจากใบกันเกรา ซึ่งถือเป็นสร้างชุมชนแห่งการ
ท้องถิ่น
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือ ข่ายทางด้า นศิล ปวั ฒนธรรมภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิน่ ในชุมชน ในระหว่างวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องตามที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนและการ
บริหารโครงการสอดคล้องกับวงจร PDCA นอกจากนี้สถานที่และระยะเวลาในการดาเนินงานได้มี
ความเหมาะสม และผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้
1 องค์
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา จัดทาโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ
ความรู้
และการบัญชี
ผลการดาเนินการจัดโครงการแต่ละกิจกรรมโดยให้สาขาวิชารับผิดชอบในการประสานงาน
และดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
1. สาขาวิชาการจัดการ วัดตาลวนาราม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภุูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวียน
เทียนวันมาฆบูชา
2. สาขาวิชาการบัญชี วัดป่าสักดาราม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณีประจาปี
งานนมัสการพระธาตุพนม จาลอง
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภุูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด
4. สาขาวิชาการตลาด วัดสว่างอารมย์ บ้านดงกลาง ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี กฐินสามัคคีและออกพรรษา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วัดสว่างรังษี บ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา
6. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม วัดบ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมประเพณีถวายเทู่ยนพรรษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะครุ
ศาสตร์

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ
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เป้าหมาย
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1 องค์
ความรู้
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1. โครงการเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
การดาเนินโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชี วิ ต
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น
ได้ดำเนินกิจกรรมตำมแผนของโครงกำร
กลยุทธ์ 1.3.3 มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนกิจกรรมร่วมกับ
1 ภาคี
..1...ภาคี โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา จัดทาโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ
ภาคีเครือข่ายที่
เครือข่าย
เครือข่าย และการบัญชี
ดาเนินการด้าน
ผลการดาเนินการจัดโครงการแต่ละกิจกรรมโดยให้สาขาวิชารับผิดชอบในการประสานงาน
ศิลปวัฒนธรรม
และดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
1. สาขาวิชาการจัดการ วัดตาลวนาราม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภุูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวียน
เทียนวันมาฆบูชา
2. สาขาวิชาการบัญชี วัดป่าสักดาราม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณีประจาปี
งานนมัสการพระธาตุพนม จาลอง
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภุูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด
4. สาขาวิชาการตลาด วัดสว่างอารมย์ บ้านดงกลาง ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี กฐินสามัคคีและออกพรรษา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วัดสว่างรังษี บ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา
6. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม วัดบ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมประเพณีถวายเทู่ยนพรรษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักกิจการ
นักศึกษา

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน

เป้าประสงค์ 1.4 บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
กลยุทธ์ 1.4.1 หลักสูตรที่นามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัยบริการวิชาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
1. ร้อยละของหลักสูตร ที่
ร้อยละ 100
ร้อยละ
ทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการ
นามาบูรณาการเรียนการ
100
วิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
สอนวิจัย บริการวิชาการ
ทานุบารุงศิลปะและ
ร้อยละ 100 โครงการคติชนวิทยา
วัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่น
การบริการทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดตี ่อมหาวิทยาลัยและชุมชนโรงเรียนเพื่อให้คณะ
ในพื้นที่บริการ
ครูและสมาชิกในกลุม่ ชุมชนปลุกจิตสานึกให้แก่โรงเรียนและเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่
ร้อยละ 100 ทุกหลักสูตร มีการบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
ร้อยละ 100

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ และสาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดการบูรณาการเรียนการสอน ร่วมกับการวิจยั
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นดังนี้
1) รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจยั ได้แก่ รายวิชาการทาเหมืองข้อมูล และ
รายวิชา คลังข้อมูลและการขุดค้นเพื่อให้นักศึกษานาความรู้ทไี่ ด้จากการเรียนในรายวิชาไป
ประยุกต์กับงานวิจยั ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจารย์ผู้สอนได้กาหนดให้นักศึกษาสร้างสรรค์
งานวิจัยจากการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเตรียม
เผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ
2) รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการได้แก่
วิชา รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษานาความรู้มาปรับใช้กับการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ความรู้ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดร้อยเอ็ด
3) สาหรับวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการได้แก่วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และ และ รายวิชา ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยอาจารย์ผู้สอนได้กาหนดให้
นักศึกษาจัดโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และจัดทาสื่อสาหรับให้
ความรูส้ าหรับประชาชนในท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศิลปศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์
คณะครุ
ศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
ร้อยละ100

ร้อยละ100

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก
บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมี 1
บูรณาการการเรียนการสอนกับทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการรายวิชา
ปฏิบัติการการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
1.โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม)
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
โดยมีการดาเนินงานคือ
1. ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศก
2. จัดทาแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศกแบบมีส่วนร่วม
3. ปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลูกจิตสานึก และสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน
2 .โครงการถ่ายทอดความรู้ดา้ นความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยมีการดาเนินงานคือ
1. ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ ชิงบูรณาการร่วมกับวิทยากร
และเครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดอโศกกับคณะนิติรัฐศาสตร์
2. ดาเนินการทางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะนิติ
รัฐศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
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ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ
1. จานวนหลักสูตรที่มีการ 13 หลักสูตร ....หลักสูตร 1.โครงการอบรมด้านการบริหารงานวิชาการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุ
ปรับปรุงพัฒนาให้มี
ศาสตร์
ผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ชิง
ประจักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการกับองค์ความรู้และหลักวิชาการ เพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษา
1. ร้อยละครูของครูที่มี
ร้อยละ 30 ร้อยละ…. 1. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์สอนในโรงเรียนสาธิต
คณะครุ
ประสบการณ์การจัดการ
ศาสตร์
เรียนการสอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียน
เครือข่ายมาบูรณาการกับ
องค์ความรู้และหลัก
วิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่
นักศึกษา
กลยุทธ์ 2.1.3 จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะในการสอน
1. จานวนบัณฑิตครูที่จบ
จากมหาวิทยาลัยที่สอบ
บรรจุผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกเป็นครู ภายใน
1 ปี

8 คน

8 คน

1.โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน นศ.ครู 11 สาขาวิชา (13 กิจกรรม)
คณะครุ
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ศาสตร์
(Pre-Internship)
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน นศ.ครู 11 สาขาวิชา (สาขาละ 1 กิจกรรม)
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียนโดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน (RBL)
พื้นที่ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 11 โรงเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละ สาขาวิชาเข้า
ร่วมอบรมเทคนิคการสอนที่ตรงตามศาสตร์ของตน นาความรู้และกิจกรรมมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียน
การสอน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่ วยการเรียนรู้หรื อรายวิชาที่เ กี่ยวข้อ งตามโรงเรี ย น
เป้าหมาย โดยใช้ระยะเวลา สาขาละ 3 - 4 วัน และมีการพัฒนาความรู้โดยภาพรวมในโครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพ
และความสามารถของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)” เพื่อเป็นการ
นาปัญหาจากการลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ มาพัฒนาสู่การวิจัยของนักศึกษา โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน
โดยผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับ
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Researchbased Learning)
2. นั ก ศึ ก ษาน าความรู้ ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนต่ า งๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
สาขาวิชาของตนเองได้
1. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครู (CLIL)
คณะครุ
จัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายและทากิจกรรมกลุ่ม
ศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับการ
เรียน การสอน ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้สามารถเข้าใจและสามารถถสรุปเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับการเรียนการสอน ได้
กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครู
ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครูสามารถ
ปรับใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2.1.4 สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู
1. จานวนเครือข่าย
8 เครือข่าย
.....
1.โครงการอบรมสร้างเสริมเครือข่ายครูพี่เลี้ยง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้บณ
ั ฑิต
เครือข่าย สาเหตุที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19 จึงทาให้เลื่อนการดาเนิน
ครูในเขตพื้นที่บริการเพื่อ
โครงการออกไป
เพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ
ครู
กลยุทธ์ 2.1.5 การจัดอบรมและพัฒนาครูประจาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิข์ องผู้เรียนรู้
1. ร้อยละของผลคะแนน
ร้อยละ 50 ร้อยละ…
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาครูประจาการด้านการเรียน การสอนที่จะนาไปสู่
O-Net หรือผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพิม่ ขึ้น
สาเหตุที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19 จึงทาให้เลื่อนการดาเนิน
จากการพัฒนาสมรรถนะ
โครงการออกไป

คณะครุ
ศาสตร์

คณะครุ
ศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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ครูประจาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลยุทธ์ 2.1.6 สร้างเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครู ให้ความสาคัญกับการเป็นครูในภูมิภาค
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่
ร้อยละ 20 ร้อยละ…
1.โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูมืออาชีพ
ได้รับการบรรจุครูใน
ภูมิภาค

คณะครุ
ศาสตร์

กลยุทธ์ 2.1.7 สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู
1. ร้อยละของผลงานได้รับ
ร้อยละ 30 ร้อยละ…
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 2.2.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู (ศิษย์เก่า) ที่เข้าสู่วิชาชีพ
1. จานวนกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
และอาจารย์สายวิชาชีพ
ครูที่มีผลลัพธ์เชิง
ประจักษ์

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม

คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินโครงการทั้ง สิ้น 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครูก่อนสาเร็จการศึกษา (โดยรุน่ พี่ที่สอบบรรจุได้)
2. โครงการครูรุ่นพีส่ ู่ครูรุ่นน้อง
ผลการดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะครุ
ศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
1. จานวนหลักสูตรที่ถูก
จานวน 6
ปรับปรุงให้ทันสมัยและ หลักสูตร
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการทีต่ อบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศรอบข้างและ
สามารถพัฒนาตนเองได้
(รวม non degree)

2 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 80

จานวน 2
หลักสูตร

1. หลักสูตร เทคโนโลยีนและวัตกรรมทางการเกษตร
2. หลักสูตร นวัตกรรมทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

จานวน 1
หลักสูตร

หลักสูตรนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

จานวน 16
หลักสูตร

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
(หลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย)
ร้อยละ 100 ทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมิน ในระดับดีขึ้นไป คือมากกว่า
3.10 (16 หลักสูตร)
ร้อยละ 100

ทุกหลักสูตร มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ขึ้นไป ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.91 คะแนน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด 3.62 คะแนน
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.81 คะแนน
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 3.53 คะแนน
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 3.50 คะแนน
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.69 คะแนน
7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 4.14 คะแนน

ร้อยละ......

ผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี 3.69 คะแนน

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
สานักวิชาการ
และ
ประมวลผล
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
จานวน 9
1. รางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
1. จานวนผลงานนักศึกษา จานวน 4
ผลงาน
ผลงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้รับประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน BBA E-Sport championship 2020
วิชาชีพ/รางวัลจากการ
งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประกวดกับสาขาที่สาเร็จ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกมส์ Kahoot ตอบปัญหาทางการจัดการ
การศึกษาและอื่น ๆ
งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(รวมรางวัลชมเชย)
4. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Digital content creative contest งานบริหารธุรกิจวิชาการ
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม Digital content creative contest
งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6. รางวัลชมเชย Thailand E-commerce pitching contest 2020 DBD Boost Up
Online มหกรรมประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์แห่งประเทศไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดทักษะการพูดมัคคุเทศก์ กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดทักษะการประกอบอาหารว่างวิถีไทย
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการผสมเครื่องดื่มคอกเทล วิทยาการจัดการสัมพันธ์
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ร้อยละ10 ร้อยละ 90 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จ
การศึกษา
ร้อยละ 100
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3. ร้อยละของนักศึกษาที่
ร้อยละ 50
สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ
B1 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า

ผล
ร้อยละ 50

ร้อยละ
66.66

ร้อยละ 50

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.โครงการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อ ก้าวสู่วิชาชีพครู
โครงการสัมมนาวิชาชีพครู เป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและ
สนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM) 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุม
60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตรงตามเป้าหมาย
และสอดคล้ อ งตามที่ ตั้ ง ไว้ โดยมี ขั้ น ตอนและการบริ ห ารโครงการสอดคล้ อ งกั บ วงจร PDCA
นอกจากนี้สถานที่และระยะเวลาในการดาเนินงานได้มีความเหมาะสม และผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 83.42 มีได้มีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นความรู้เ กี่ ย วกั บ การจั ดการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP,
STEM) โดยได้ดาเนิน กิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การฟังบรรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยวิทยากรทา
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ สามารถเข้าใจ และสามารถถสรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิ จ กรรมที่ 2 การสัม มนาวิชาชีพ ครู ท าให้ ผู้ เข้ าร่ว มโครงการได้มีการแลกเปลี่ย นเรียนความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสิ้น 15 คนซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 100
ของจานวน นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. สาขาวิชาได้จัดให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์และภาษาทั้งสิ้น 14 คน โดยอยู่ในระดับ Post-Intermediate 3 คน
Pre- Intermediate 7 คน และ ระดับ Beginner 5 คน จานวนผูผ้ ่านระดับ
Pre –Intermediate ขึ้นไปมี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อย ล ะ 66.66
งบประมาณที่ใช้ 1,350 บาท
1.โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่
1 สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
286 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 300 คน คิดเป็น 95.33 %

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะครุ
ศาสตร์

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนย์ภาษา

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
จานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 92 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น 92 %
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่
2 สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 387 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 400 คน คิดเป็น 96.75 %
กิจกรรมที่ 4 สอบวัดระดับความรูค้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3
คณะนิติรัฐศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด 98 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 86 คน คิดเป็น 87.76 %
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวนนักศึกษาทั้งหมด 129 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 106 คน คิดเป็น 82.17 %
กิจกรรมที่ 5 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่
3 สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 383 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 425 คน คิดเป็น 90.11 %
กิจกรรมที่ 6 สอบวัดระดับความรูค้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3
คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด 88 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 71 คน
คิดเป็น 80.68 % นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวนนักศึกษาทั้งหมด 64 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 60 คน คิด
เป็น 93.75 %
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมต่างประเทศ นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 54 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 70 คน คิดเป็น 77.14 %
กิจกรรมที่ 8 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่
4 สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 171 คน
จากกลุ่มเป้าหมาย 210 คน คิดเป็น 81.42 %
กิจกรรมที่ 9 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่
5 สาหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 337 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 420 คน คิดเป็น 80.23 %
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทางาน สาหรับ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 154 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 160 คน คิดเป็น 96.25 %
สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของบัณฑิตที่เข้า
สอบความรู้ ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน (IC3)

เป้าหมาย

ร้อยละ 50

ผล

ร้อยละ 50

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. หาข้อมูลจานวนนักศึกษากลุม่ เป้าหมาย และประชุมวางแผนการทางาน
2. เสนอโครงการและขออนุมัตงิ บประมาณ
3. จัดหาสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกีย่ วข้อง
4. ประสานไปยังคณะต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งความประสงค์และกาหนดการของ
กิจกรรมนั้นๆ
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. สรุปและบันทึกผลการดาเนินกิจกรรม
7. จัดทาเอกสารเบิกจ่าย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนและใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การสื่อสารกับชาวต่างชาติ การติดต่อประสานงานกับบริษัท
ต่างประเทศ การสมัครงาน การเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น
อุปสรรคการดาเนินงาน ซึ่งอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหามาจากการระบาดของโควิด – 19
จึงดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน
4.โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5.โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียน
คณะครุ
การสอนในยุค Digital Disruption โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality)
ศาสตร์
สาหรับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
ในยุค Digital Disruption โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สาหรับ
นักเรียนโรงเรียนบัวขาว โดยใช้โปรแกรม zappa โดยที่ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดทาสื่อขึ้นมา 1 ชิ้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้จัดทาเอกสารในรูปแบบ
Interactive ได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้ Augmented Reality (AR)

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จดั โครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัดนี้
โครงการฯ ดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้จดั โครงการจึงนาส่งรายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ ดังนี้
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
ด้านกระบวนการขั้นตอนการดาเนินโครงการ ค่าเฉลีย่ ๔.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐
ด้านวิทยากร ค่าเฉลีย่ ๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐
เฉลี่ยรวม ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐
ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๔๐๙ คน จากจานวน ๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๒๔ และมีผผู้ ่านการอบรมทั้งหมด ๔๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ ได้ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์
3.โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ดิจิทัล
การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั จัดขึ้นวันที่ 14 มีนาคม 2563
ดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั สาหรับนักศึกษา
- ไม่ใช้งบประมาณ
กลยุทธ์ 3.1.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางานและเสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น

คณะบริหาร
ธุรกิจและการ
บัญชี

1. ร้อยละการได้งานทา
ร้อยละ 80
ทางานตรงสาขาประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ร้อยละ
97.22

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 10 หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร
ร้อยละ 100 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีจานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา มี
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา ดังนี้
1. สาขาวิชาการจัดการ มีจานวนบัณฑิตที่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมมีจานวนบัณฑิตที่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100.00
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีจานวนบัณฑิตที่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100.00
4. สาขาวิชาการบัญชีมจี านวนบัณฑิตที่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100.00

คณะ
นิติศาสตร์

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5. สาขาวิชาการตลาดมีจานวนบัณฑิตที่ได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100.00
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจมีจานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การร่วมผลิตบัณฑิตและการบูรณาการการ
เรียนกับการทางาน(Work Integrated Learning)
สรุปผลการดาเนินโครงการ สามารถทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การร่วมผลิตบัณฑิตและการบูรณาการการเรียนกับการทางาน(Work Integrated Learning)
ร่วมกับ 10 สถานประกอบการ จาก 11 สถานประกอบการ (คิดเป็นร้อยละ 90.91)
มีสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย ดังนี้
1.โรงแรม เดอะ ไฮ เพลส
2.โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
3.โรงแรมเดอะไรซ์ โฮเทล
4.โรงแรมเอ็ม แกรนด์
5.โรงแรมจันทร รีสอร์ท
6.บริษัท C.K. Foods Roi-Et Co.,Ltd
7.Skipper Garden
8.Sagate Hall
9.หจก.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ เซอร์วสิ
10.บริษัทสบาย สบาย ทัวร์แทรเวล
ร้อยละ 100 บัณฑิตมีงานทาตรงสาขาร้อยละ 100
2. คะแนนผลการประเมิน คะแนนผล คะแนนผล
สมรรถนะของบัณฑิตโดย การประเมิน การประเมิน
สถานประกอบการผู้ใช้ 3.51
4.53
บัณฑิตทีไ่ ด้รบั การ
ประเมิน
คะแนนผล
การประเมิน
4.77

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 10 หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
TQF โดยรวมได้ 4.77 คะแนน โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา
มีคะแนนประเมินเฉลี่ย ดังนี้
1. การจัดการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.56

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การจัดการการท่องเที่ยว ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.86
การจัดการการโรงแรม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.67
การบัญชี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.88
การตลาด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.80
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.83

คะแนนผล
การประเมิน
4.50

-

คณะพยาบาล
ศาสตร์

กลยุทธ์ 3.1.4 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
1. ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้น
ในการศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษา

ร้อยละ 3

ร้อยละ…

ร้อยละ…..

1.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/โรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ
ผลลัพธ์ของโครงการ
1. ครูผสู้ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมี
เทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
2. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มคี วามรู้และทักษะการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 85
1.โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบัณฑิตศึกษา
การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถือเป็นการ
ยกระดับการให้การศึกษาและเป็นการบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างคณะที่เปิดหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษากับ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และกากับดูแล
คุณภาพการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอน

คณะครุ
ศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดและสะท้อนกลับไปยังประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลดลง
ร้อยละ
16.78

1.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
กิจกรรมที่ 3 การเปิดโลกวิชาการ

สานักวิชาการ
และ
ประมวลผล

กลยุทธ์ 3.1.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสม

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 10 หลักสูตร
หลักสูตนิเทศศาสตรบัณฑิต
1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร
ร้อยละ 100 ทุกหลักสูตรได้รับเงินสนับสนุนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ร้อยละ 100 1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแชทบอทสาหรับให้บริการข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1. พัฒนาระบบแชทบอทเพื่อตอบปัญหาด้านการศึกษาและเรียนต่อแก่นักเรียนและนักศึกษาใน
เขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 ระบบ โดยเป็นระบบสารสนเทศสาหรับ
ให้บริการความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในรูปแบบที่สามารถตอบคาถามตามความต้องการ
เฉพาะเจาะจงและให้บริการและเข้าถึงได้จากทุกที่ในทุกเวลา
2. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
3. งบประมาณที่ใช้ 75,000 บาท

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
ร้อยละ 90

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

คณะพยาบาล
ศาสตร์
ศูนย์นวัตกรรม
และสื่อ

โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหา
กิจกรรมที่ 1 สารวจปัญหา/ศึกษาความต้องการของโรงเรียน ผลิตสือ่ และสารคดี
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อวีดีทัศน์ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่ายเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบตั ิการครูผสู้ อนการสร้างสื่อของแต่ละโรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบตั ิการการสร้างสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 6 การติดตาม ทดลองใช้ และการนาเสนอผลงานผลการใช้สื่อ
ร้อยละ….

โครงการพัฒนาสมรรถนะบริการของศูนย์วิทยบริการในยุคดิจิทัล
ศูนย์วิทย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดซื้อทรัพยากร
บริการ
สารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนือ่ ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน หนังสือ/
ตารา ทุกคณะตามยอดจัดสรร การจัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยบริการ และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ได้แก่ ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ ให้ความรู้
แก่ผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ 3.1.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
1. ร้อยละของอาจารย์ที่
ร้อยละ 70
ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัตสิ ห
กิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน

ร้อยละ 35

ร้อยละ 80

คณะศิลปศาสตร์ มีจานวนอาจารย์เข้าร่วมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ในปีการศึกษา 2562 จานวน 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 38
-

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
ร้อยละ
85.29

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่

สานักวิชาการ
และ
ประมวลผล

2. ร้อยละของหลักสูตรที่
ร้อยละ 70
ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัตสิ ห
กิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน

ร้อยละ 100

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ
37.90

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจานวน อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก จานวน 34 คน
จาก อาจารย์ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90

ร้อยละ
19.05

อาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 42 คน ในจานวนนี้เป็นผู้มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05
1. ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ปร.ด. (การจัดการ)
2. อาจารย์ ดร. จุรีวลั ย์ ภักดีวุฒิ
ปร.ด. (พัฒนาบูรณาการศาสตร์)
3. อาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ Ph.D. (Commerce) พาณิชยศาสตร์
4. อาจารย์ ดร. มงคล เอกพันธ์
ปร.ด. (การจัดการ)
5. อาจารย์ ดร. ภัทริยา พรหมราษฎร์ ปร.ด. (การจัดการ)
6. อาจารย์ ดร. ภัทริกา ชิณช่าง
ปร.ด. (การจัดการ)
7. อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ โพนศิริ
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
8. อาจารย์ ดร. วรรณษา วังแสนแก้ว ปร.ด. (การตลาด)
-

ร้อยละ
8.33

-

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ พร้อมทั้งมีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้สร้างเครือข่ายวิชาการในการบริหารจัดการ

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

คณะพยาบาล
ศาสตร์
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์กร ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น เข้าใจในการพัฒนาด้านภาวะผู้นาและการ
พัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สามารถจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักได้เป็นอย่างดี เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
4. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 35

ร้อยละ
25.7

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจานวน อาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 23 คน
อาจารย์ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70
1.โครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิตริ ัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ปักษ์ ก.ค.-ธ.ค.62 และปีที่ 4 ปักษ์
ม.ค.-มิ.ย.63
ดาเนินโครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิตริ ัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ปักษ์ ก.ค.-ธ.ค.62 และปีที่ 4 ปักษ์
ม.ค.-มิ.ย.63 จัดขึ้นที่คณะนิตริ ัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2
กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายภายใน
- คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2563
โดยมีการดาเนินงาน คือ
1.กองบรรณาธิการวารสารฯ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
2.ดาเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้
3.จัดทาเป็นแบบประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูล และทาการสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
ผลลัพธ์ของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะ
นิติศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ
45.83
ร้อยละ
32.03
5. ร้อยละอาจารย์ได้รับการ ร้อยละ 80
ส่งเสริมให้ได้เข้ารับการ
อบรมในวิชาชีพเฉพาะ
ของตนอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

ร้อยละ 80

ร้อยละ
16.67

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. จานวนวารสารฯ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งมีการตั้งค่าเป้าหมายคือ มีวารสารเผยแพร่ จานวน ฉบับ
ต่อปี ซึ่งผลการประเมินโครงการฯ ด้านจานวนวารสารฯ พบว่า คณะฯ มีวารสารเผยแพร่
จานวน ๒ ฉบับต่อปี ดังนั้น โครงการนี้ จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. กระตุ้นให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ได้เขียนบทความทางวิชาการและพัฒนา
บทความทางวิชาการ ในด้านนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมทั้งเปิดรับ
บทความ ทั้งภายในและภายนอก โดยหลักเกณฑ์การรับบทความเป็นไปตามที่กองบรรณาธิการ
2. มีการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร มีกองบรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทาวารสารวิชาการ ในระดับที่สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยอมรับ และยกระดับเป็นวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
3. มีการจัดพิมพ์บทความลงในวารสารเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป สมาชิกวารสารฯ และเป็นเวที
ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม
และท้องถิ่น
4.
คณะพยาบาล
ศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2563 มีอาจารย์สายวิชาการ รวมจานวนทั้งสิ้น 306 คน
อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการรวมทั้งสิ้น 98 คน
โดยแบ่งเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 96 ราย
รองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.03
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ 72 คน ได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการ
อบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนจานวน ร้อยละ 80

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวน 42 คนในจานวนนี้มีผู้ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
1. ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ร้อยละ 100
ร้อยละ
91.67

6. ร้อยละอาจารย์ได้รับการ ร้อยละ 70
ส่งเสริมให้เข้าอบรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

ผศ.เกษศิรินทร์
ผศ.บุญช่วง
ผศ.สุพร
ผศ.อารยะรัตน์
ผศ.สุติมา
ผศ.ลลิตา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ภิญญาคง
ศรีธรราษฎร์
แก้วสะอาด
ชารีแสน
ฮามคาไพ
พิมทา
-

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่

คณะพยาบาล
ศาสตร์
สานักวิชาการ
และ
ประมวลผล

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
1. จานวนอาจารย์บุคลากร จานวน 3
จานวน 1
ผศ.สิทธเดช หมอกมีชัย
คณะศิลป
นักศึกษาและ ศิษย์เก่าที่ คน
คน
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมการวิจัย กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศาสตร์และ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
วิทยาศาสตร์
หรือนานาชาติ
จานวน 1
คณะพยาบาล
คน
ศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2. ร้อยละบุคลากรสาย
ร้อยละ 10
สนับสนุนได้รบั การ
พัฒนาในสายวิชาชีพและ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ผล
ร้อยละ
12.33

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีม่ ีคุณสมบัติในการยื่นขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมจานวนทั้งสิน้ 73 คน มีผู้ที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งจานวน 22 คน
โดยอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ค่างาน จานวน 4 คน
ผ่านการวิเคราะห์ค่างานแล้ว จานวน 7 คน
อยู่ในกระบวนการยื่นประเมินคู่มอื ปฏิบัติงานหลักและสมรรถนะฯ จานวน 2 คน
และได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น อยู่ในระดับชานาญการ จานวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.33

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่
กองกลาง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้น
1) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีศักยภาพเกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษาและการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ
2)บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเคราะห์ภาระงานสายสนับสนุน และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐานมากขึ้น
3) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4) บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการทางาน และการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง

บันฑิต
วิทยาลัย

3. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการจิตอาสา

ร้อยละ 30

ร้อยละ 75

1.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต “LEAD” คณะนิติรัฐศาสตร์
คณะนิติ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 145 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่า รัฐศาสตร์
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดจึงบรรลุค่าเป้าหมาย

4. จานวนโครงการจิตอาสา

จานวน 5
โครงการ

จานวน....
โครงการ

1.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

สานักกิจการ
นักศึกษา

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 4.1.2 อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนา ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
1. ร้อยละผลงานวิจัยและ
ร้อยละ 50 ร้อยละ....... ( ไม่มีโครงการ )
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จานวนผลงานดังกล่าวที่
ถูกนาไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ 4.1.3 ผลการสารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ค่าระดับผลการสารวจ
ระดับผล
ระดับผล
1.โครงการสารวจความพึงพอใจ การรับรู้ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย (ITA)
ทุกคณะ ทุก
ความพึงพอใจการรับรู้
3.51
........
สานัก
ข่าวสารของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
กลยุทธ์ 4.1.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
1. จานวนฐานข้อมูลเพื่อ
จานวน 2
จานวน 1
1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (iThesis)
บัณฑิต
บริหารจัดการและการ
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล กิจกรรมที่ 1
วิทยาลัย
ตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
จัดทารายละเอียดข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
กิจกรรมที่ 2
พัฒนาท้องถิ่น
ดาเนินการจัดทาคูม่ ือการใช้งานระบบ ithesis
สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ
- คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการทา
วิทยานิพนธ์ได้สะดวกและรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป
- เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า เผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์
จานวน 1
1.โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณในสานักงาน
บัณฑิต
ฐานข้อมูล
ผลการด าเนิ น งานของโครงการพั ฒ นาระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ารจั ด การเอกสารและ วิทยาลัย
งบประมาณในสานักงาน บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจในการกากับมาตรฐานและคุณภาพการจั ด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สู่ความเป็นนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ อีกทั้ง มียุทธศาสตร์ในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศระบบสารสนเทศ
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณใน
สานักงานฐานข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลในสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ จ ะช่ ว ยให้ บั ณ ฑิต วิ ท ยาลัย สามารถพั ฒนาองค์ก รให้เ ป็น องค์ ก รแห่งการเรียนรู้ และสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นามาตรฐานและคุณภาพการจัด การศึก ษา มุ่ งสู่ ก ารเปลี่ย นแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ และความจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการ
เอกสารและงบประมาณในสานักงานขึ้น
1.โครงการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์
จากผลการดาเนินงานของโครงการการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้คู่มือ
วิทยานิพนธ์เผยแพร่ สาหรับอาจารย์ นักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นแนวทางใน
การจัดทาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
จานวน 1
1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
ฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 1 จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากร(หลังใหม่)
จากการปรับปรุงและติดตั้งระบบเครือข่ายในบ้านพักบุคลากรและในมหาวิทยาลัยทาให้การ
เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภ์ าพและสามารถ
สืบค้นข้อมูลจัดการเรียนการสอนได้
กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์สาหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และอาคาร
วิทยาศาสตร์
สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ
จากการปรับปรุงระบบเครือข่าย นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ 4.1.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
1. ร้อยละผลการประเมิน
ระดับคะแนน ระดับ
1.โครงการสร้างสานึก โปร่งใส่ ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คุณธรรมและความโปร่งใส
85 คะแนน 89.20
ในการบริหารงานภาครัฐ
คะแนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิต
วิทยาลัย
ศูนย์
คอมพิวเตอร์

ฝ่ายนิติการ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ 4.1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. จานวนเครือข่ายความ
จานวน 2
จานวน...... โครงการวันรพีนติ ิรัฐศาสตร์บริการวิชาการ
ร่วมมือกับองค์กรภายใน เครือข่าย
เครือข่าย
โครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
และต่างประเทศเพื่อ
1. กิจกรรมอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากโรงเรียนโรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธร กลับสู่
เสริมสร้างประสิทธิผล
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
2. กิจกรรมวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์ของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 333 คน คิดเป็นร้อยละ 89.28 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดจึงบรรลุค่าเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.2 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
- ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 5.26
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.67
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติจากหลากหลายสาขาวิชา การนาเสนอ
แบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย จานวนทั้งสิ้น 79 บทความ
- ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย ประสบการณ์ทางวิชาการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานระชุมสัมมนาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจตรง
ตามความต้องการ
- การจัดโครงการครั้งนี้มเี ครือข่าย ในการจัดงานจานวน 7 หน่วยงานและมีเครือข่ายวารสาร
เผยแพร่ผลงานวิจยั จานวน 2 หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
นิติศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 4.1.7 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. ผลของความพึงพอใจของ ผลความพึง
บุคลากรต่อการ
พอใจ 158
ปฏิบัติงาน (ดัชนีวัดจาก คะแนน
กรมสุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข คะแนนเต็ม
220 คะแนน)

.......คะแนน 1.โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์นวัตกรรม
สานักงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผน
อธิการบดี
ดาเนินงานที่กาหนดไว้ จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุม
คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ จานวน 22 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบารุง การจ้าง
เหมาบริการ จานวน 84 ครั้ง
กลยุทธ์ 4.1.8 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
1. ร้อยละของประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ....

1.โครงการทบทวนแผนคณะนิติรัฐศาสตร์
คณะนิติ
ดาเนินการจัดโครงการขึ้นที่คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งกลุ่มเป้าหมาย มีจานวน รัฐศาสตร์
2 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้
1.อาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ จานวน 20 คน
2. เจ้าหน้าคณะนิติรัฐศาสตร์ จานวน 4 คน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานและพัฒนาคณะฯผ่านการจัดทาแผนกลยุทธ์ ของคณะนิติรัฐศาสตร์ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการทบทวนแผนฯ เพื่อให้แผนฯของคณะนิติ
รัฐศาสตร์มีความสมบูรณ์ตรงตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ อีกทั้งเพื่อให้ได้ประเด็นกลยุทธ์ที่มีความ
เหมาะสมในการบริหารองค์กร
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563
ช่วงที่ 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
โดยมีการดาเนินงานคือ
1.แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
2.นาเสนอโครงการเพื่ออนุมัติและดาเนินโครงการตามแผนที่ได้วางเอาไว้
3.จัดทาแบบประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูลและสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
ร้อยละ
88.47
ร้อยละ
88.47

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาสานักวิชาการและประมวลผล
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการวัสดุสานักงานให้เกิดความคุ้มค่า
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานัก
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการของสานักวิชาการและประมวล
โครงการพัฒนาสานักวิชาการและประมวลผล
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการวัสดุสานักงานให้เกิดความคุ้มค่า
1. ดาเนินกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสานักงานให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกกลุม่ งาน เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
2. ดาเนินกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสานักงานให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกกลุม่ งาน เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานัก
1. ดาเนินกิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการคณาจารย์
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID19) ในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการของสานักวิชาการและประมวลผล
ดาเนินกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27-28
กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร นาเวียงแก ริเวอร์วิว รีสอร์ท ได้ดาเนินการตามแผนเรียบร้อย

สานักวิชาการ
และประมวล
สานักวิชาการ
และ
ประมวลผล

กลยุทธ์ 4.1.9 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล
1. ระดับผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย

ระดับ 4.2

ระดับ.......

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านความรู้

คณะครุ
ศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
ระดับ.......

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์
พื้นที่ดาเนินโครงการ : ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย : 1. ระดับคณะ จานวน 1 คณะ 2. ระดับหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร
เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ จานวน 24 คน ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า จาก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
2. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติรัฐศาสตร์ ทั้ง 3 หลักสูตร ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
100 โดยผลการประเมินระดับหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษ
ดังนี้ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 3.72 ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 6 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๙ ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 6 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.03 ตามเกณฑ์การประเมิน
6 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก คือ 4.42 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.49 รองลงมา คือ
ด้านความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 4.41 และด้านการให้บริการของผู้
จัดโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 4.41 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.39
เชิงคุณภาพ
1. คณะนิติรัฐศาสตร์มีกระบวนการในการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับคณะ และหลักสูตรที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. ยืนยันความสาเร็จของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ว่าคณะมุ่งมั่นในการสร้างคนดี มีคุณภาพ มี ความสุข
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่าคณะสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้
มีทักษะและมีความไว้วางใจที่จะให้ลูกหลานเข้าศึกษาต่อในคณะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
นิติศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
ระดับ.......

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการ การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์ 4.1.10 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
1. จานวนการปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ
กิจกรรมสัมพันธ์
1. จานวนกิจกรรมสัมพันธ์
เพื่อขยายเครือข่ายและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์
เก่า

จานวนทุกปี จานวน.......
จานวน 6
กิจกรรม

1.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์

สานักกิจการ
นักศึกษา

จานวน........ 1.โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
คณะ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติรัฐศาสตร์ จานวน 35 คน เนื่องจากคณะนิติ
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ยังขาดการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อเป็นเครือข่ายในการดาเนินงานกิจกรรมของ
คณะฯและเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการคณะฯ จึงมีการดาเนิน
โครงการนี้ขึ้น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คนในการจัดทาระเบียบข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า
2. จานวนสมาชิกชมรม (เมื่อเทียบกับจานวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้งหมด)
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสูงสุด เรียงตามลาดับคือ ด้านคุณภาพการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า ค่าเฉลีย่ 4.85 รองลงมา ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดให้มีการประชุมชมรมศิษย์
เก่า ค่าเฉลีย่ 4.70 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่าที่สดุ คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
คิดเป็นร้อยละ 4.30
เชิงคุณภาพ
1. มีคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิตริ ัฐศาสตร์
2. มีการจัดทาร่างระเบียบชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิติรฐั ศาสตร์โดยผ่านการพิจารณา
ของรักษาการคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิติรัฐศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 4.1.11 ผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
1. ระดับผลสารวจความ
ระดับดี
ระดับดีมาก โครงการพัฒนาสานักวิชาการและประมวลผล
คิดเห็นความพึงพอใจของ
( x = 4.29) กิจกรรมที่ 4 สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสานักวิชาการและประมวลผล
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่มตี ่อ
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
1. จานวนโครงการทีส่ ่งเสริม จานวน 3
จานวน 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
โครงการ
โครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการ
สภาพแวดล้อมและมี
ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ผลลัพธ์ด้วยการสร้าง
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความสาเร็จด้านการจัดการขยะ ปัญหาด้านการจัดการ
จิตสานึกอนุรักษ์หรือ
ขยะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
พัฒนาสภาพแวดล้อม
อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะเข้าร่วม
จานวน 1
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ
ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยมีการดาเนินงานคือ
1.ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงบูรณาการร่วมกับวิทยากรและ
เครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดอโศกกับคณะนิติรัฐศาสตร์
2.ดาเนินการทางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สานักวิชาการ
และประมวล

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

คณะนิติ
รัฐศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
จานวน 1
โครงการ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม)
คณะนิติ
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
รัฐศาสตร์
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
โดยมีการดาเนินงานคือ
1.ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศก
2.จัดทาแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศกแบบมีส่วนร่วม
3.ปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลูกจิตสานึก และสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน
กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
1. จานวนฐานข้อมูลและ
จานวน 1
จานวน
(ไม่มีโครงการ)
แหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล
และสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
1. ร้อยละของขยะมูลฝอย ร้อยละ 30 ร้อยละ....
(ไม่มีโครงการ)
ชุมชนที่นากลับมาใช้
ประโยชน์
เป้าประสงค์ 5.2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ แวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดาเนินการ
ให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพือ่ บริหารจัดการ สถาบันวิจัย
1. จานวนนวัตกรรมและ
จานวน 1
จานวน 1
โครงการที่ฟื้นฟูสภาพ
นวัตกรรม/ นวัตกรรม / ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทาชุดความรู้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จานวน 3 รายการ
คือ ชุด
แวดล้อมและมีผลลัพธ์
โครงการ
โครงการ
ความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทัว่ ไปของขยะมูลฝอยในชุมชน
ชัดเจนค่าเป้าหมายที่
ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และ
ชัดเจน
ชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักวิชาการและผู้สนใจทัว่ ไปได้รับข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ หรือ
สามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking)
1. ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 3.5 ระดับ.......
กิจกรรมและโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนับ
เพื่อเข้าสู่โครงการมหาลัย
สีเขียว ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
กลยุทธ์ 5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1.
จานวน 2
จานวน 18
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดั โครงการเครือข่ายการเรียนรูด้ ้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
เครือข่าย
เครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
“ด้านบริหารจัดการขยะ”ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น ทาให้มีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม จานวน 18 เครือข่าย
1.โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม)
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
โดยมีการดาเนินงานคือ
1. ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศก
2. จัดทาแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศกแบบมีส่วนร่วม
3. ปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลูกจิตสานึก และสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน
2.โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน
การดาเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

คณะนิติ
รัฐศาสตร์

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยมีการดาเนินงานคือ
1. ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ ชิงบูรณาการร่วมกับวิทยากร
และเครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดอโศกกับคณะนิติรัฐศาสตร์
2. ดาเนินการทางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
1. ร้อยละของนักศึกษาและ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดั โครงการเครือข่ายการเรียนรูด้ ้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
สถาบันวิจัย
บุคลากรมีความเข้าใจ ใน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการ
และพัฒนาทุก
กิจกรรมอนุรักษ์
ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ
คณะ
ทรัพยากรและ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความสาเร็จด้านการจัดการขยะ ปัญหาด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อม
ขยะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะซึ่งนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
ร้อยละ 80

หมายเหตุ

บรรลุ ●● .ไม่บรรลุ

ผลการประเมิน
บรรลุ /
ไม่บรรลุ

