
 
     

 

รายงานความก้าวหน้า                  
ผลการด าเนินงานราย 12 เดือน 

ตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธม์หาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  
 

 



รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี 2563 
 ผลการด าเนินงานราย 12 เดือน  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่ 1  :  การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  1.1  มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์  1.1.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน 
1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่น

ใหม่ท่ีสามารถท างาน   
วิจัยและขอทุนจากแหล่ง
ทุนได ้
 

ร้อยละ 60  1.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยคณะนิติ
รัฐศาสตร์ 
      ได้มีการด าเนินงานที่มุ่งเน้นความส าคัญตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีด้านที่
ส าคัญคือ การวิจัย โดยคณะฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยของ
คณะฯเพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนา
สมรรถนะนั้น การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในกระบวนการท าวิจัยถือเป็นเรื่องส าคัญ 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ช่วงที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 

 

ร้อยละ 60  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
66.67 

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การัฒนาผลงานตีพิมพ์แลพเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ       
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน    
สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม A ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
        เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของ     
พื้นที่เกิดทักษะและองค์ความรู้   ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงเกิดรูปธรรม 
ผลงานตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะสู่เป้าหมายการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะปฏิบัติภารกิจ
เพื่อท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาช้ีน าและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป                            
         โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และดร.รัชดา ค าจริง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา  

 

 
 
 
  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเข้าร่วมโครงการ จ านวน 83 คน จากท้ังหมด 80 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100   
         โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  ค่าเฉลี่ย 4.46        
อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 89.20 อาจารย์ บุคลากร  นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจการสร้างงานวิจัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  มีค่าเฉลี่ย 4.42  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เกิดงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น            
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมจ านวน 10 เรื่อง มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างาน
วิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน 4 คน             
จากนักวิจัยทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
          นอกจากนี้ยังจัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนานักวิจัยด้านการเขียนงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันท่ี 19 มิถุนายน 2563   
ณ  ห้องประชุม A ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ   
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย์           
ดร.อลงกลด  แทนออมทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยข่อนแก่น 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน  และเข้าร่วมแบบออนไลน์           
โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จ านวน 62 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 87 คน         
คิดเป็นร้อยละ 108.75 และมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ  ค่าเฉลี่ย 4.56  อยู่ในระดับ                  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 

กลยุทธ์ 1.1.2. นักวิจัยสามารถพฒันางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
1. ร้อยละของงานวิจัยท่ี

น าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมือ
จากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40   โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  
        สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ  เพื่อสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  มาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” โดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในภาคนิทรรศการ        
ผู้ เยี่ยมชมนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อ  การด าเนินโครงการโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.57               

สถาบันวิจัย
และพัฒนา  

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
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ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

 อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 91.40  (เป้าหมาย: ร้อยละ 80)  ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและ
ผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ น าไปใช้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต       
        โดยผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ  มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรม          
ที่มีอยู่ ได้มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40  มีงานวิจัยที่น าไปใช้       
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น  จ านวนโครงการ  และเป็นโครงการที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ที่น าไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ                   
ที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ จ านวน 4  โครงการ  จากโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ทั้งหมด 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 40 
 

กลยุทธ์ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมลูด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่ 
1. จ านวนระบบด้าน

งานวิจัย/องค์ความรู/้
นวัตกรรมทีม่ีประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจ 

 

2 ระบบ 1  ระบบ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทลั 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉรยิะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IOT 
ผลการด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบฟารม์เห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ กลุม่เกษตรกร บ้านหัวคู หมูท่ี่ 9 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ 

จ.ร้อยเอ็ด เป็นฟาร์มแบบปดิควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยเทคโนโลยี IoT  
2. ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) 
3. ใช้น้ าจากน้ าบาดาล 
4. ใช้งบประมาณ 150,000 บาท 

 

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2 ระบบ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู/้นวตักรรมที่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 2 ระบบ ดังน้ี 

1. จัดท าเว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ http://research.reru.ac.th เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้  

2. จัดท าจุลสารวิจยับริการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการวจิัยและบริการวิชาการแก่
ชุมชน  
 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
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กลยุทธ์ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชน 
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี

ผล งานวิจัยดเีด่นและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่
นักศึกษามีส่วนร่วม 

ร้อยละ 30 ร้อยละ....  โครงการวันวิทยาศาสตร ์
     ครู นักเรียนและเข้าชมนิทรรศการและการแข่งขันจ านวน 10,142 คน และจากผลการด าเนิน
โครงการพบว่าระดับความรูด้้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อนเข้าชม 3.37 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพิ่มขึ้นเป็น 4.16 อยู่ในระดับมาก และมีครูและนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งหมด 
1,212 คน 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 

เป้าประสงค์  1.2  ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
กลยุทธ์  1.2.1 จัดท าฐานข้อมลูของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
1. จ านวนต าบลทีไ่ด้

ด าเนินการพัฒนาระบบ
ข้อมูลต าบล 

 
 

10 ต าบล 5 ต าบล โครงการพัฒนาระบบข้อมลูต าบลในจังหวัด 
        มีระบบข้อมูลต าบลครอบคลุมทั้ง 5  ด้าน ท่ีมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ต่างๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
-อาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่และแกนน าภาคประชาชน ได้มสี่วนร่วม
ในการพัฒนาข้อมูลต าบล และเกดิศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้การท างานร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
1. ต าบลเกาะแก้ว   อ าเภอเสลภมู ิ   จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน 
2. ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภมูิ    จังหวัดร้อยเอ็ด/ 9 หมู่บา้น 
3. ต าบลนาแซง      อ าเภอเสลภมูิ    จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน 
4. ต าบลบ้านเขือง   อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอด็ / 13 หมู่บ้าน 
5. ต าบลดอนโอง    อ าเภอโพธิ์ชัย     จังหวัดร้อยเอ็ด / 10 หมู่บ้าน 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 
  

 

จ านวน 2 
หมู่บ้าน 

1.โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.เกิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้ังภาคชุมชนและภาครัฐ 
2.ประชาชนมีแนวทางการหารายได้เพิ่มขึ้น  
3.ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจในด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และดา้นสุขภาวะ 
4.ประชาชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
5.ประชาชนมีความรัก ความสามคัคี ในการท างานร่วมกัน และอยู่รว่มกันได้อย่างมคีวามสุข 
6.นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ 
7.มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบรูณาการจดัการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

 

กลยุทธ์ 1.2.2  บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชมุชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
1. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน

ที่มหาวิทยาลัยและ
เครือข่ายเข้าไป
ด าเนินการจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ที่มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

50 หมู่บ้าน …. หมู่บ้าน      โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง

มากกว่าค่าเปา้หมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดจึงบรรลุ
ค่าเป้าหมาย 

2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมี พบว่า จ านวนทั้งสิ้น 140 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ผลการประเมินตามตัวชี้วดั จึงบรรลุค่าเปา้หมาย 

3. จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มสีถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง ที่เข้าร่วมร่วม
โครงการฯ จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตวัชีว้ัด จึงบรรลุค่าเปา้หมาย 

4. จ านวนชุมชนเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจ านวน 5แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ จาก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายทีต่ั้งไวไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ผลการประเมนิตามตัวชี้วดั จึงบรรลุคา่เป้าหมาย 

5. จ านวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจ านวน
ทั้งสิ้น จ านวน 10 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 แห่ง แบ่งเป็น 
เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง และเครือข่ายชุมชน จ านวน 5 แห่ง ซึ่งมากกว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตวัชีว้ัด จึงบรรลุค่าเปา้หมาย 

6. จ านวนหลักสูตรการเรียนรู้ในเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พงึประสงค์ 4 ประการ ระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบนั
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชด าริ แนวพระรา
โชบาย มีหลักสูตรการรู้คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ จ านวน 1 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 100 จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

2. จ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

20 โครงการ 14 โครงการ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มจี านวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
2563 จ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ รายละเอียดตามตาราง 

ล า
ดับ
ที่ 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

งบประมา
ณ 

ชื่อเรื่อง แหล่งทุน 

1 ผศ.ดร.จตุพร 
หงส์ทองค า 

240,000 การวิจยัและพัฒนาอนุรักษ์เชื้อพันธกุรรมกล้วยไม้
ป่ากะเรกะรอ่น และกะเรกะร่อนดา้มช้างเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

อพสธ. 

2 ดร. พุทธพรรณี  
บุญมาก 
 

216,000 ผลของอุณหภูมิ และความเข้มข้นของอาหารที่มี
ต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคาลานอยด์
โคพีพอดในน้ าจืดในประเทศไทย 

ทุนวจิัยหลัง
ปริญญาเอก รหัส
ทุน PD2563 มข. 

3 ผศ.ดร. อุไร
วรรณ ศรีพนา  

300,000 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตา้นเช้ือราจาก
มะเมื่อยและพริกนายพราน 

สกว. (2561-
2562) 

4 ผศ.ดร.ชัญญริ
นทร์ สมพร 
 

50,000 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แมลงกิน
ได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิช
ชุมชนผู้เลี้ยงแมลง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ศูนย์โลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 

5 ผศ.ดร.ชัญญริ
นทร์ สมพร 
 

50,000 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการสง่ออก
ผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า      
อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  

ศูนย์โลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 

6 ผศ.ดร. อรอนงค์  
ภูสีฤทธิ ์

404,400 การพัฒนาคุกกี้โดยใช้โปรตีนจากจิ้งหรีด  Innovation and 
Technology 
Assitance 
Programe:ITAP 

7 อ. นนทนันท์ พล
พันธ ์

462,000 การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน
ส าหรับอบแห้งจิ้งหรีด 

Innovation and 
Technology 
Assitance 
Programe:ITAP 

8 อ. นนทนันท์ พล
พันธ ์

314,100 เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง Innovation 
and 
Technology 
Assitance 
Programe:ITAP 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

 

9 ดร. ฐิติรัตน์ 
เวทย์ศิริยานันท์ 
และ อ. อาทิตย ์
บุดดาดวง 

359,800 การพัฒนาและการใช้โปรแกรมประยุกตบ์นมือถือ
และอุปกรณ์พกพาในการประเมินสภาวะอาหาร
ในท้องถิ่น กรณีศึกษา บา้นส าราญ ต าบลหนอง
แคน อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงาน
กองทุนวิจยั
แห่งชาติ (สกว.) 

10 อาจารย์
เชษฐพัฒน์ สิริ
วัฒนตระการ  
 

1,973,722 โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจทิัล
การตลาดเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0   
 

กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการ
กระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการ
โทรคมนาคม 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม  

11 อาจารย์สุธัญญา 
กฤตาคม 
 

899,070 
 

โครงการผู้สูงวัยรู้ทันพลังสื่อ 
 

กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  

12 อาจารย์วรพจน์ 
พรหมจักร 

1,700,000 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด  
 

งบ            
(งบยุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด)  

13 อาจารย์อาทิตย์ 
บุดดาดวง 

1,000,000 
 

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น  
 

งบ  
(งบยุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด)  

14 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ปรมัตถ์ 
โพดาพล  

900,000 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน  

    (งบ
ยุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด)  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

  1 โครงการ     โครงการค่ายครุศาสตร์ฯอีสานเหนืออาสาพฒันาท้องถิ่น 
1. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์  
3. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านความรู ้

คณะครุ
ศาสตร ์

 

 

  2 โครงการ 1. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชน 
2. โครงการบม่เพาะให้บณัฑิตเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

 

3.จ านวนภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมทีร่่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่บริการ 

5 ภาคี
เครือข่าย 

6 ภาคี
เครือข่าย 

1. ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/14 หมู่บ้าน 
2. ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอด็/ 9 หมู่บ้าน 
3. ต าบลนาแซงอ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอด็/14 หมู่บ้าน 
4. ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวญั จังหวัดร้อยเอด็ / 13 หมู่บ้าน 
5. ต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด / 10 หมู่บ้าน 
6. ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอด็ / 2 หมู่บ้าน 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 

1 ภาคี
เครือข่าย 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

 

กลยุทธ์  1.2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน 
1. ร้อยละผู้รับบริการมี

ความรู้ ความเข้าใจ
เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น 

 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 84            สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อบริการวิชาการด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดย
ก าหนดพื้นที่ชุมชนในอ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอด็ ในการให้บริการทางวิชาการประจ าปี และทุก
คณะมสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการจากการด าเนินการ พบว่าผู้รับบริการมคีวามรู้ ความเข้าใจ
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จดัท าขึ้น คิดเป็นรอ้ยละ 84  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

 

2. จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

6 กิจกรรม 7 กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน
พื้นท่ีอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 7 กิจกรรม คือ 
1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด โควิด-19  

โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
และทุกคณะ 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

2. การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคไข้เลือดออก แก่
ประชาชนต าบลเกาะแก้ว  โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชน
บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะนิติรัฐศาสตร์ 

4. การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ โดยคณะครุศาสตร์ 

5. อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านไทย โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
6. การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      
7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการที่มีการบูร
ณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยของแต่
ละคณะ 

12 กิจกรรม 9 กิจกรรม       สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจ้ัดโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกจิกรรมเพื่อให้ผูร้ับบริการวชิาการสามารถน าไป              
ใช้ประโยชน์ จ านวน 7 กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมอบรมความรอบรูด้้านสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีการบูรณาการ

กับการเรยีนการสอนในรายวิชา รายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน รายวิชาพฤติกรรมศาสตร์
และการส่งเสริมสุขภาพรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ รายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยรายวิชาหลักการควบคุมป้องกันโรค และรายวิชาระบาดวทิยา 

2. กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์เจลอนามัยสตูรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรดู โดยมี     
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 

3. กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเครื่องกดเจลไรม้ือสัมผสัจากท่อ PVC โดยมีการบรูณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาอิเลคโทรนิกส์สู่ชุมชน 

4. กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างมีคณุภาพ 
สร้างศูนยเ์รียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน โดยมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร ์

5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าจุลินทรีย์
ท้องถิ่น (IMO- Indigenous Micro Organism) โดยมีการบรูณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์

สถาบันวิจัย
และพฒันาทุก
คณะ 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าปุ๋ยจาก
อินทรียวัตถุ (OM- Organic Matter) โดยมีการบูรณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร ์

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
ความรู้เบื้องตนทางรัฐศาสตร ์

8. กิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจความตอ้งการในการเข้าร่วมกจิกรรม เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเรื่อง
การเพาะพันธ์พืชสมุนไพร และการน าไปใช้ประโยชน์ และมีคู่มือส าหรับการเรียนรู้สรรพคณุ
สมุนไพร โดยมีการบรูณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชาการจดัการระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
สาขาวิชาการจดัการรายวิชามนุษย์สัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ  

9. กิจกรรมการอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และรายวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ร่วมสมยั 

กลยุทธ์  1.2.4  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชนท้องถิ่น วิสาหกจิชมุชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบความส าเร็จด้วย องค์ความรู้ 
1. จ านวนผลติภณัฑ์ชุมชน

ในพื้นที่บริการไดร้ับการ
พัฒนาและยกระดับด้วย
องค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลยั 

 

10 
ผลิตภณัฑ ์

10
ผลิตภณัฑ ์

1. กระติบข้าวมงคล                                    
2. ผอบกลุ่มจักสานผลติภณัฑ์จากต้นไหล 
3. กระเป๋าจากกก กลุ่มทอเสื่อกก                   
4. เตาซาน กลุม่ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
5. เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อบ้านใหมส่ามัคคี             
6. เสื่อกก  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม 
7. Lemon Scrub                                
8. ข้าวเกรียบฟักทอง   
9. กระเป๋าผ้า กลุม่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี    
10. ผ้าสไบขิต กลุม่ทอผ้าสไบขติบ้านมะยาง 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

2. จ านวนวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการใหม่ใน
พื้นที่บริการที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็น

5 วิสาหกิจ
ชุมชน 

 10 
ชุมชน 

1. กลุ่มจักสานกระติบข้าว หมู่ที่ 3  ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอ็ด 
2. กลุ่มจักสานผลิตภัณฑจ์ากต้นไหล หมู่ที่ 9  ต าบลนานวล  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 10  ต าบลนานวล  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หมี่ที่ 5  ต าบลนานวล  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

รูปธรรมจากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลยั 

5. กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9  ต าบลนาแซง  อ าเภอเสลภมูิ จงัหวัดร้อยเอ็ด 
6. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหลา่แขม หมูท่ี่ 6 ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอด็ 
7. กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 หมู่ที่ 6 ต าบลท่าม่วง   อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
8. กลุ่มข้าวเกรยีบฟักทอง  บ้านสนามชัย ต าบลโพนเมือง  อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอด็ 
9. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี  ต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพมิาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
10. กลุ่มทอผ้าสไบขติ บ้านมะยาง หมูท่ี่ 13 ต าลบลเมืองน้อย  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์  1.3  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 1.3.1  ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
85.5 

โครงการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะนติิรัฐศาสตร์ กิจกรรม
ท าบุญตักบาตร 
เชิงปริมาณ 
1. มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและศิษยเ์ก่า จ านวนท้ังสิ้น 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ  ท่ีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกรองลงมา   
คือ ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจต่ า
ที่สุด คอื ด้านการให้บริการของผูจ้ัดโครงการฯ 
เชิงคุณภาพ 
1. เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแก่คณาจารยเจาหนาที่และนักศึกษา  
2.คณาจารย์เจาหนาที่และนักศึกษา ได้มีโอกาสท าบุญเพื่อความเปน็สิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปใหม่
ร่วมกัน 
3. เผยแพรอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมดา้นพระพุทธศาสนา 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

  โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา 
        ด าเนินการจัดโครงการแต่ละกิจกรรมโดยให้สาขาวิชารับผิดชอบในการประสานงานและ
ด าเนินการตามทีไ่ด้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการจดัการ วัดตาลวนาราม ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภุูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา  
2. สาขาวิชาการบัญชี วัดป่าสักดาราม ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอด็ บุญประเพณี

ประจ าปีงานนมสัการพระธาตุพนม จ าลอง  
3. สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภุูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณบีุญผะเหวด  

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

   4. สาขาวิชาการตลาด วัดสว่างอารมย์ บ้านดงกลาง ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี กฐินสามัคคีและออกพรรษา  

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ วัดสวา่งรังษี บ้านนากระตึบ ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 

6. สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม วดับ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กิจกรรมประเพณีถวายเทู่ยนพรรษา 

  

ร้อยละ 80 1. โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
        การด าเนินโครงการ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ให้บริการ
ด้านวิชาการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
รวมถึงการอบรมการสอนเรื่องกิริยามารยาทของไทย สร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม        
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตไทยที่ดีงาม ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม  ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนไทยให้ถึงพร้อมด้วยภูมิรู้  และภูมิธรรม                
ให้มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้คนไทยสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์เอื้ออาทร  ซึ่งกันและกัน อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

  
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ 1.3.2  สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

2 องค์
ความรู ้

1 องค์
ความรู้  

1.โครงการสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะจากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
         โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นลักษณะโครงการใหม่   
มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้ามัดย้อมจากใบกันเกรา ซึ่งถือเป็นสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในชุมชน ในระหว่างวันท่ี 4 - 14 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องตามที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนและการ
บริหารโครงการสอดคล้องกับวงจร PDCA นอกจากนี้สถานที่และระยะเวลาในการด าเนินงานได้มี
ความเหมาะสม และผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้ 

คณะครุ
ศาสตร ์

 

 

1 องค์
ความรู้  

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา  จัดท าโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

 

         ผลการด าเนินการจัดโครงการแตล่ะกิจกรรมโดยใหส้าขาวิชารบัผิดชอบในการประสานงาน
และด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้    
1. สาขาวิชาการจดัการ  วัดตาลวนาราม  ต.เกาะแก้ว อ.เสลภุูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวียน

เทียนวันมาฆบูชา   
2. สาขาวิชาการบัญชี  วัดป่าสักดาราม ต.ท่าม่วง อ.เสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณีประจ าปี 

งานนมัสการพระธาตุพนม จ าลอง   
3. สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ  ต.ท่าม่วง อ.เสลภุูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด 
4. สาขาวิชาการตลาด  วัดสว่างอารมย์ บ้านดงกลาง ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมูิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี กฐินสามัคคีและออกพรรษา 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ วัดสวา่งรังษี บ้านนากระตึบ ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 
6. สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม  วัดบ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

กิจกรรมประเพณีถวายเทู่ยนพรรษา 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

1 องค์
ความรู้  

1. โครงการเผยแพร่องค์ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมประเพณภีูมิปัญญาท้องถิ่น 
      การด าเนินโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมการอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนของโครงกำร 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

 

กลยุทธ์ 1.3.3  มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
1. จ านวนกิจกรรมร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายที่
ด าเนินการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1 ภาคี
เครือข่าย 

..1...ภาคี
เครือข่าย  

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สาขา  จัดท าโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี
       ผลการด าเนินการจัดโครงการแตล่ะกิจกรรมโดยใหส้าขาวิชารบัผิดชอบในการประสานงาน
และด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้    
1. สาขาวิชาการจดัการ  วัดตาลวนาราม  ต.เกาะแก้ว อ.เสลภุูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเวียน

เทียนวันมาฆบูชา   
2. สาขาวิชาการบัญชี  วัดป่าสักดาราม ต.ท่าม่วง อ.เสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุญประเพณีประจ าปี 

งานนมัสการพระธาตุพนม จ าลอง   
3. สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว วัดป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ  ต.ท่าม่วง อ.เสลภุูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด 
4. สาขาวิชาการตลาด  วัดสว่างอารมย์ บ้านดงกลาง ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมูิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณี กฐินสามัคคีและออกพรรษา 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ วัดสวา่งรังษี บ้านนากระตึบ ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 
6. สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม  วัดบ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

กิจกรรมประเพณีถวายเทู่ยนพรรษา 
 
 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี
 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์  1.4  บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
กลยุทธ์  1.4.1 หลักสูตรที่น ามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัยบริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ   
1. ร้อยละของหลักสูตร ที่

น ามาบูรณาการเรียนการ
สอนวิจัย บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่น
ในพื้นที่บริการ   

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100  

 ทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบรูณาการเรียนการสอนวิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ   
 

ศิลปศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร ์

 

ร้อยละ 100 โครงการคติชนวิทยา  
  การบริการทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดตี่อมหาวิทยาลัยและชุมชนโรงเรียนเพื่อให้คณะ
ครูและสมาชิกในกลุม่ชุมชนปลุกจติส านึกให้แก่โรงเรียนและเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู ่

คณะครุ
ศาสตร ์

 

 

ร้อยละ 100 ทุกหลักสูตร มีการบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการ ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ   

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

             
 

ร้อยละ 100        ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ และสาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดการบูรณาการเรยีนการสอน ร่วมกับการวิจยั     
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นดังนี้ 
1) รายวิชาที่มีการบรูณาการเรียนการสอนและการวิจยั ได้แก่ รายวิชาการท าเหมืองข้อมูล และ

รายวิชา คลังข้อมูลและการขุดค้นเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้จากการเรยีนในรายวิชาไป
ประยุกต์กับงานวิจยัด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจารยผ์ู้สอนได้ก าหนดให้นักศึกษาสร้างสรรค์
งานวิจัยจากการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเตรียม
เผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

2) รายวิชาที่มีการบรูณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการได้แก่
วิชา รายวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาน าความรู้มาปรับใช้กับการ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมโดยใช้ความรู้ในการสร้างเว็บไซตเ์พื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ของจังหวัดร้อยเอ็ด  

3) ส าหรับวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการได้แก่วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และ และ รายวิชา ชีวิตและเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ โดยอาจารยผ์ู้สอนได้ก าหนดให้
นักศึกษาจัดโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และจดัท าสื่อส าหรับให้
ความรูส้ าหรับประชาชนในท้องถิ่น 

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ100      มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก 
บูรณาการการเรียนการสอนกับบรกิารวิชาการในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมี 1      
บูรณาการการเรียนการสอนกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการรายวิชา
ปฏิบัติการการพยาบาลผูสู้งอายุ   

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 

 

ร้อยละ100     1.โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจดัการปา่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม) 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562   
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 
โดยมีการด าเนินงานคือ  
1. ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศก 
2. จัดท าแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศกแบบมีส่วนร่วม 
3. ปลูกป่า ปลูกไมผ้ล ปลูกจิตส านึก และสร้างจิตอาสาในการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน 

2 .โครงการถ่ายทอดความรู้ดา้นความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน 

การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม  2562   
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563   
โดยมีการด าเนินงานคือ  
1. ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลีย่นองค์ความรูเ้ชิงบูรณาการร่วมกบัวิทยากร

และเครือข่ายชุมชนร้อยเอด็อโศกกับคณะนติิรัฐศาสตร ์
2. ด าเนินการท างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมสี่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาคณะนติิรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา 
คณะนติิรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 

 
 
 
 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์   2.1.1  พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ  
1. จ านวนหลักสตูรที่มีการ

ปรับปรุงพัฒนาให้มี
ผลลัพธ์การเรียนรูเ้ชิง
ประจักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

13 หลักสูตร ....หลักสูตร  1.โครงการอบรมด้านการบริหารงานวิชาการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

คณะครุ
ศาสตร ์

 

 

กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการกับองค์ความรู้และหลักวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดสู่นักศึกษา 
1. ร้อยละครูของครูที่มี

ประสบการณ์การจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียน
เครือข่ายมาบูรณาการกับ
องค์ความรู้และหลัก
วิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่
นักศึกษา 

ร้อยละ 30 ร้อยละ….   1. โครงการส่งเสริมให้อาจารยค์ณะครุศาสตรส์อนในโรงเรียนสาธิต 
 

คณะครุ
ศาสตร ์

       
 

กลยุทธ์   2.1.3 จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะในการสอน 

1. จ านวนบัณฑติครูที่จบ
จากมหาวิทยาลัยที่สอบ
บรรจผุ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกเป็นครู ภายใน  
1 ปี 

 

8 คน  8  คน  1.โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน นศ.ครู 11 สาขาวิชา (13 กิจกรรม) 
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

(Pre-Internship) 
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน นศ.ครู 11 สาขาวิชา (สาขาละ 1 กิจกรรม) 
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพความสามารถของผู้เรียนโดยใช้การ

วิจัยเป็นฐาน (RBL) 
   พื้นที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 11 โรงเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละ สาขาวิชาเข้า
ร่วมอบรมเทคนิคการสอนที่ตรงตามศาสตรข์องตน น าความรู้และกิจกรรมมาปรบัใช้เพื่อจัดการเรยีน
การสอน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องตามโรงเรียน
เป้าหมาย โดยใช้ระยะเวลา สาขาละ 3 - 4 วัน และมีการพัฒนาความรู้โดยภาพรวมในโครงการ

คณะครุ
ศาสตร ์

     
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพ
และความสามารถของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)” เพื่อเป็นการ
น าปัญหาจากการลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ มาพัฒนาสู่การวิจัยของนักศึกษา โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน 

โดยผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับ  
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ได้นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-
based Learning) 

2. นักศึกษาน าความรู้ทักษะและเทคนิคการสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาของตนเองได้ 

 1. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครู (CLIL) 
จัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายและท ากิจกรรมกลุ่ม 
        กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาส าหรับการ
เรียน การสอน ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้สามารถเข้าใจและสามารถถสรุปเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาส าหรับการเรียนการสอน ได้ 
        กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครู
ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครูสามารถ
ปรับใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

คณะครุ
ศาสตร์                                                                                                                                                                                                     

 

 

กลยุทธ์   2.1.4  สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู 

1. จ านวนเครือข่าย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้บณัฑิต
ครูในเขตพื้นท่ีบริการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ
คร ู

8 เครือข่าย .....
เครือข่าย  

 1.โครงการอบรมสรา้งเสริมเครือข่ายครูพี่เลี้ยง 
สาเหตุที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19 จึงท าให้เลื่อนการด าเนิน
โครงการออกไป 
 

คณะครุ
ศาสตร ์      

 

กลยุทธ์  2.1.5 การจัดอบรมและพัฒนาครูประจ าการเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนรู้ 

1. ร้อยละของผลคะแนน     
O-Net หรือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีเพิม่ขึ้น
จากการพัฒนาสมรรถนะ

ร้อยละ 50 ร้อยละ…   1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูประจ าการดา้นการเรียน การสอนที่จะน าไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิ 
สาเหตุที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19 จึงท าให้เลื่อนการด าเนิน
โครงการออกไป 

คณะครุ
ศาสตร ์      

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ครูประจ าการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 

กลยุทธ์  2.1.6 สร้างเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครู ให้ความส าคัญกับการเป็นครูในภูมิภาค 
1. ร้อยละของบณัฑิตครูที่

ได้รับการบรรจุครูใน
ภูมิภาค 

 

ร้อยละ 20 ร้อยละ…    1.โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูมืออาชีพ 
 
 
 
 

คณะครุ
ศาสตร ์      

 

กลยุทธ์  2.1.7 สนับสนนุให้นักศกึษาและอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู 
1. ร้อยละของผลงานได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 ร้อยละ…         
 

เป้าประสงค์ที่  2.2  ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์   2.2.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู (ศิษย์เก่า) ที่เข้าสู่วิชาชีพ 

1. จ านวนกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง  
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
และอาจารย์สายวิชาชีพ
ครูที่มีผลลัพธ์เชิง
ประจักษ ์

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม   คณะครุศาสตรไ์ด้ด าเนินโครงการทั้ง สิ้น 2 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการเตรยีมความพร้อมความเป็นครูก่อนส าเร็จการศึกษา (โดยรุน่พ่ีที่สอบบรรจไุด้) 
2. โครงการครูรุ่นพ่ีสู่ครรูุ่นน้อง 

ผลการด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

คณะครุ
ศาสตร ์  

 

 
 

     



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
กลยุทธ์ 3.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลกัสตูรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

1. จ านวนหลักสตูรที่ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมยัและ
หลักสตูรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการทีต่อบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศรอบข้างและ
สามารถพัฒนาตนเองได้ 
(รวม non degree) 

จ านวน 6 
หลักสตูร 

จ านวน 2
หลักสตูร 

1. หลักสตูร เทคโนโลยีนและวัตกรรมทางการเกษตร 
2. หลักสตูร นวัตกรรมทคโนโลยีการจัดการข้อมลูและสารสนเทศ  

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

      
 

 จ านวน 1
หลักสตูร 

  หลักสูตรนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

 

จ านวน 16
หลักสตูร 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
(หลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย) 

ส านักวิชาการ
และ
ประมวลผล 

 

 

2 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมิน ในระดับดีขึ้นไป คือมากกว่า 
3.10  (16 หลักสูตร) 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

      
 

ร้อยละ 100   ทุกหลักสูตร มีผลการประเมินอยูใ่นระดับดี ข้ึนไป ดังนี ้
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ    3.91 คะแนน 
2. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการการตลาด 3.62 คะแนน 
3. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3.81 คะแนน 
4. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม    3.53 คะแนน 
5. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  3.50 คะแนน 
6. หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ   3.69 คะแนน 
7. หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  สาขาวิชาการบัญชี   4.14 คะแนน 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

ร้อยละ...... ผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี  3.69 คะแนน คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
1. จ านวนผลงานนักศึกษา

ได้รับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ/รางวัลจากการ
ประกวดกับสาขาท่ีส าเร็จ
การศึกษาและอื่น ๆ 
(รวมรางวัลชมเชย) 

จ านวน 4 
ผลงาน 

จ านวน 9
ผลงาน 

1. รางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 6   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน BBA E-Sport championship 2020   
งานบริหารธุรกจิวิชาการ ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเกมส์ Kahoot ตอบปญัหาทางการจัดการ  
งานบริหารธุรกจิวิชาการ ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

4. รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรม Digital content creative contest  งานบริหารธรุกิจวิชาการ  
ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กิจกรรม Digital content creative contest   
งานบริหารธุรกจิวิชาการ ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

6. รางวัลชมเชย  Thailand E-commerce pitching contest 2020  DBD Boost Up  
Online  มหกรรมประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์แห่งประเทศไทย โดยกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 

7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดทักษะการพูดมัคคุเทศก์  กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งท่ี 7  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดทักษะการประกอบอาหารว่างวิถีไทย          
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมการผสมเครื่องดื่มคอกเทล  วิทยาการจัดการสมัพันธ์ 
ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาราชภัฏอดุรธานี 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

  
 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ10 ร้อยละ 90  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 
 

ร้อยละ 100 - คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

3. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตรมีีความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR ระดบั 
B1 หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เทียบเท่า 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 1.โครงการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาเพ่ือ ก้าวสู่วิชาชีพครู 
      โครงการสัมมนาวิชาชีพครู เป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและ
สนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 - 4 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM) 29 มกราคม 2563  ณ หอประชมุ 
60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตรงตามเป้าหมาย
และสอดคล้องตามที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนและการบริหารโครงการสอดคล้องกับวงจร PDCA 
นอกจากนี้สถานที่และระยะเวลาในการด าเนินงานได้มีความเหมาะสม และผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 83.42   มีได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, 
STEM)   โดยได้ด าเนิน  กิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การฟังบรรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  โดยวิทยากรท า
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ สามารถเข้าใจ และสามารถถสรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมที่ 2  การสัมมนาวิชาชีพครู ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM) 

คณะครุ
ศาสตร ์

 

 

ร้อยละ 
66.66 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังสิ้น 15 คนซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 100                    
ของจ านวน นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 

2. สาขาวิชาไดจ้ัดให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์และภาษาท้ังสิ้น 14 คน โดยอยู่ในระดับ Post-Intermediate 3 คน               
Pre- Intermediate 7 คน และ ระดับ Beginner 5 คน จ านวนผูผ้่านระดับ                     
Pre –Intermediate ขึ้นไปมี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย ล ะ 66.66 

งบประมาณที่ใช้ 1,350 บาท 

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

ร้อยละ 50 
 
 

1.โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ดา้นภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นท่ี 
1 ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 – 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
286 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 300 คน คิดเป็น 95.33 % 

ศูนย์ภาษา 
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กิจกรรมที่ 2 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบ 92 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น 92 % 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นท่ี 
2 ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 – 3 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 387 คน     จากกลุ่มเป้าหมาย 400 คน คิดเป็น 96.75 % 
กิจกรรมที่ 4 สอบวัดระดับความรูค้วามสามารถดา้นภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 – 3 
คณะนติิรัฐศาสตร์  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 98 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 86 คน คิดเป็น 87.76 % 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 129 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 106 คน คิดเป็น 82.17 % 
กิจกรรมที่ 5 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 
3 ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี   นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 383 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 425 คน คิดเป็น 90.11 % 
กิจกรรมที่ 6 สอบวัดระดับความรูค้วามสามารถดา้นภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 – 3 
คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 88 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 71 คน 
คิดเป็น 80.68 %  นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 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 ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 3 คณะพยาบาลศาสตร์  นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 171 คน 
จากกลุ่มเปา้หมาย 210 คน คิดเป็น 81.42 % 
กิจกรรมที่ 9 ค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 
5 ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 3 คณะนติิรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 337 คน   จากกลุ่มเป้าหมาย 420 คน คิดเป็น 80.23 % 
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับการท างาน ส าหรับ
นักศึกษาคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 154 คน  จากกลุ่มเป้าหมาย 160 คน คิดเป็น 96.25 % 
 สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ  
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   1. หาข้อมูลจ านวนนักศึกษากลุม่เป้าหมาย และประชุมวางแผนการท างาน 
   2. เสนอโครงการและขออนุมัตงิบประมาณ 
   3. จัดหาสถานท่ี เตรยีมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
   4. ประสานไปยังคณะต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งความประสงค์และก าหนดการของ
กิจกรรมนั้นๆ 
   5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
   6. สรุปและบันทึกผลการด าเนนิกิจกรรม 
   7. จัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนและใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสื่อสารกบัชาวต่างชาติ การติดต่อประสานงานกับบริษัท
ต่างประเทศ การสมัครงาน การเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
อุปสรรคการด าเนินงาน ซึ่งอาจเกดิความลา่ช้า เนื่องจากติดปญัหามาจากการระบาดของโควดิ – 19 
จึงด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน 
4.โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
5.โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 

4. ร้อยละของบัณฑติที่เข้า
สอบความรู้ ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน (IC3) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรยีน 
การสอนในยุค Digital Disruption โดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริง (Augmented Reality)  
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่องการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรยีนการสอน
ในยุค Digital Disruption โดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริง (Augmented Reality) ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบัวขาว โดยใช้โปรแกรม zappa โดยที่ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดท าสื่อข้ึนมา 1 ช้ิน 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เข้าอบรมสามารถน าเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้จัดท าเอกสารในรูปแบบ  

Interactive ได ้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อตา่งๆ โดยการประยุกต์ใช้ Augmented Reality (AR) 

 

คณะครุ
ศาสตร ์
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 1.โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา 
     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม คณะบรหิารธุรกจิและการบัญชี  ได้จดัโครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยสี าหรับนักศกึษา คณะบรหิารธรุกิจและการบญัชี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   บัดนี้ 
โครงการฯ ดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้จดัโครงการจึงน าส่งรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ ดังนี ้
   ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ค่าเฉลี่ย ๔.๗๕  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ 
   ด้านกระบวนการขั้นตอนการด าเนินโครงการ  ค่าเฉลีย่  ๔.๑๗  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ 
   ด้านวิทยากร ค่าเฉลีย่  ๔.๖๓  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 
   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   ค่าเฉลี่ย  ๔.๑๕  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐            
                                   เฉลี่ยรวม   ๔.๔๓   คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๖๐ 
      ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๔๐๙ คน จากจ านวน ๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๒๔ และมีผูผ้่านการอบรมทั้งหมด ๔๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙  ไดด้ าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

คณะบริหาร    
ธุรกิจและการ
บัญช ี

      
 

 3.โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ดิจิทัล 
     การด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั จัดขึ้นวันท่ี 14 มีนาคม 2563 
ด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั ส าหรับนักศึกษา 
   - ไม่ใช้งบประมาณ 

คณะ
นิติศาสตร ์

 

 

กลยุทธ์ 3.1.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านกึในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ร้อยละการได้งานท า 
ท างานตรงสาขาประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
97.22 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ จ านวน 10 หลักสูตร 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต      1 หลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ       2 หลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  1 หลักสูตร 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

      
 

ร้อยละ 100 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชีมีจ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีหลักสูตรปรญิญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา มี
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา ดังนี ้
1. สาขาวิชาการจดัการ มีจ านวนบณัฑิตที่ได้งานท า  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
2. สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมมจี านวนบัณฑติที่ได้งานท า   คิดเปน็ร้อยละ 100.00 
3. สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวมีจ านวนบัณฑติที่ได้งานท า คิดเปน็ร้อยละ 100.00 
4. สาขาวิชาการบัญชีมจี านวนบัณฑติที่ได้งานท า  คิดเป็นร้อยละ 100.00  

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี
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5. สาขาวิชาการตลาดมีจ านวนบณัฑติที่ได้งานท า  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจมีจ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท า  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การร่วมผลติบัณฑิตและการบูรณาการการ

เรียนกับการท างาน(Work Integrated Learning) 
          สรุปผลการด าเนินโครงการ สามารถท าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)      
การร่วมผลติบัณฑิตและการบรูณาการการเรียนกับการท างาน(Work Integrated Learning)         
ร่วมกับ 10 สถานประกอบการ จาก 11 สถานประกอบการ (คิดเป็นร้อยละ 90.91)  
มีสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย ดังน้ี 
1.โรงแรม เดอะ ไฮ เพลส 
2.โรงแรมเพชรรัชต์ การเ์ด้น 
3.โรงแรมเดอะไรซ์ โฮเทล 
4.โรงแรมเอม็ แกรนด ์
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 

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

ร้อยละ 100  บัณฑิตมีงานท าตรงสาขาร้อยละ 100 คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 

 

2. คะแนนผลการประเมิน
สมรรถนะของบัณฑติโดย
สถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิตทีไ่ด้รบัการ
ประเมิน 
 

คะแนนผล
การประเมิน 
3.51 

คะแนนผล
การประเมิน 
4.53  

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต จ านวน 10 หลักสูตร 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต      1 หลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ       2 หลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  1 หลักสูตร 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

     
 

คะแนนผล
การประเมิน 
4.77 

คณะบริหารธรุกิจและการบญัชีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
TQF โดยรวมได้ 4.77 คะแนน โดยมีหลักสูตรปรญิญาตรี จ านวน 2 หลักสตูร 6 สาขาวิชา            
มีคะแนนประเมินเฉลี่ย ดังนี ้
1. การจัดการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ได้ 4.56  

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

2. การจัดการการท่องเที่ยว ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้  4.86  
3. การจัดการการโรงแรม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   ได้ 4.67  
4. การบัญชี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ได้ 4.88  
5. การตลาด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ได้ 4.80  
6. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.83 

 
คะแนนผล
การประเมิน 
4.50 

- 
 
 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 

กลยุทธ์ 3.1.4 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

1. ร้อยละอตัราการเพิ่มขึ้น
ในการศึกษาต่อระดับ 
อุดมศึกษา 

ร้อยละ 3 ร้อยละ… 1.โครงการยกระดับคุณภาพการเรยีนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ 
      การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ครูผู้สอนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/โรงเรียน   
      ในเขตพื้นท่ีบริการ   
ผลลัพธ์ของโครงการ 
1. ครูผูส้อนในระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมี

เทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคดิวิเคราะห์ของนักเรียน
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

2. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มคีวามรู้และทักษะการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 85 

คณะครุ
ศาสตร ์

 

ร้อยละ….. 1.โครงการเปดิโลกทัศน์ระดับบณัฑิตศึกษา 
   การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถือเป็นการ
ยกระดับการให้การศึกษาและเป็นการบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างคณะที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากับ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และก ากับดูแล
คุณภาพการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอน

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดและสะท้อนกลับไปยังประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ลดลง 
ร้อยละ 
16.78 

 

1.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ 
กิจกรรมที่ 3 การเปิดโลกวิชาการ 
 
 

ส านักวิชาการ
และ
ประมวลผล 

    
 

กลยุทธ์ 3.1.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี   
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100        หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ จ านวน 10 หลักสูตร 
หลักสตูนิเทศศาสตรบัณฑติ       1 หลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ       2 หลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  1 หลักสูตร 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 
 

ร้อยละ 100  ทุกหลักสูตรได้รับเงินสนับสนุนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

 

ร้อยละ 100 1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแชทบอทส าหรับให้บริการข้อมลูแก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นท่ี         
ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1. พัฒนาระบบแชทบอทเพื่อตอบปัญหาด้านการศึกษาและเรียนต่อแก่นักเรียนและนักศึกษาใน
เขตพื้นท่ีให้บริการของมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 1 ระบบ  โดยเปน็ระบบสารสนเทศส าหรับ
ให้บริการความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในรูปแบบท่ีสามารถตอบค าถามตามความต้องการ
เฉพาะเจาะจงและให้บริการและเข้าถึงได้จากทุกท่ีในทุกเวลา 

2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ : ตลุาคม 2562 – กันยายน 2563 
3. งบประมาณที่ใช้ 75,000 บาท 

 
 

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 90 - คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 

 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปญัหา 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจปัญหา/ศึกษาความต้องการของโรงเรียน ผลิตสือ่และสารคดี  
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการสรา้งนวัตกรรมสื่อวีดีทัศน์ต้นแบบเพื่อยกระดบัคุณภาพของ
ผู้เรยีนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 สรา้งเครือข่ายเตรยีมความพร้อมเพื่อยกระดับคณุภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบตัิการครูผูส้อนการสร้างสื่อของแตล่ะโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบตัิการการสร้างสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 6 การตดิตาม ทดลองใช้ และการน าเสนอผลงานผลการใช้สื่อ 
 

ศูนย์นวัตกรรม
และสื่อ 

 

ร้อยละ…. โครงการพัฒนาสมรรถนะบริการของศูนย์วิทยบริการในยุคดจิิทัล 
         กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนือ่ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน หนังสือ/
ต ารา ทุกคณะตามยอดจดัสรร การจัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อเตรยีมความพร้อมการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยบริการ และการพัฒนาศกัยภาพการให้บริการ ได้แก่ ปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ ให้ความรู้
แก่ผู้ใช้บริการ 
 
 

ศูนย์วิทย
บริการ 

 

กลยุทธ์ 3.1.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัตสิห
กิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 35       คณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38  

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

      
 

ร้อยละ 80 - 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 
85.29 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ 
 

ส านักวิชาการ
และ
ประมวลผล 

 

 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัตสิห
กิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 - 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์  

 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 ร้อยละ 
37.90 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มีจ านวน อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 34 คน        
จาก อาจารย์ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 
 

ร้อยละ  
19.05 

 อาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 42 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05  
1. ผศ.ดร.ศรสีุนันท์  ประเสริฐสังข ์   ปร.ด. (การจัดการ) 
2. อาจารย์ ดร. จุรีวลัย์   ภักดีวุฒ ิ   ปร.ด. (พัฒนาบูรณาการศาสตร์) 
3. อาจารย์ ดร. การณุ    พงศ์ศาสตร ์   Ph.D. (Commerce) พาณิชยศาสตร ์
4. อาจารย์ ดร. มงคล     เอกพันธ ์    ปร.ด. (การจัดการ) 
5. อาจารย์ ดร. ภัทริยา   พรหมราษฎร์  ปร.ด. (การจัดการ) 
6. อาจารย์ ดร. ภัทริกา   ชิณช่าง     ปร.ด. (การจัดการ) 
7. อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ โพนศิร ิ    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
8. อาจารย์ ดร. วรรณษา  วังแสนแกว้   ปร.ด. (การตลาด)    

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

 

ร้อยละ 
8.33 

- 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ พร้อมท้ังมีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ไดส้ร้างเครือข่ายวชิาการในการบริหารจัดการ

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 

 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

องค์กร ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน เข้าใจในการพฒันาด้านภาวะผู้น าและการ
พัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สามารถจดัท าคู่มือปฏิบัติงานหลักไดเ้ป็นอย่างดี เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 
25.7 

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มจี านวน อาจารย์ทีม่ีต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 23 คน 
อาจารย์ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70  

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 

 1.โครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิตริัฐศาสตร์ ปีท่ี 3 ปักษ์ ก.ค.-ธ.ค.62 และปีที่ 4 ปักษ์  
   ม.ค.-มิ.ย.63 
ด าเนินโครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิตริัฐศาสตร์ ปีท่ี 3 ปักษ์ ก.ค.-ธ.ค.62 และปีที่ 4 ปักษ์ 
ม.ค.-มิ.ย.63 จัดขึ้นท่ีคณะนิตริัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 
กลุ่ม ดังนี ้
1. กลุ่มเป้าหมายภายใน 
 - คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนติิรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
 - คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562   
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2563 
 
 
โดยมีการด าเนินงาน คือ  
1.กองบรรณาธิการวารสารฯ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
2.ด าเนินการตามแผนท่ีได้วางเอาไว้ 
3.จัดท าเป็นแบบประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูล และท าการสรปุผลการจดักิจกรรมรายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

คณะ
นิติศาสตร ์

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

1. จ านวนวารสารฯ ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่ซึ่งมีการตั้งค่าเป้าหมายคือ มีวารสารเผยแพร่ จ านวน ฉบับ
ต่อปี ซึ่งผลการประเมินโครงการฯ ด้านจ านวนวารสารฯ พบว่า คณะฯ มีวารสารเผยแพร่ 
จ านวน ๒ ฉบับต่อปี ดังนั้น โครงการนี้ จึงบรรลุค่าเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. กระตุ้นให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะนติิรัฐศาสตร์ไดเ้ขียนบทความทางวิชาการและพัฒนา

บทความทางวิชาการ ในด้านนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมทั้งเปิดรับ
บทความ ท้ังภายในและภายนอก โดยหลักเกณฑ์การรับบทความเปน็ไปตามที่กองบรรณาธิการ 

2. มีการด าเนินการตามขั้นตอนการจดัพิมพ์วารสาร มีกองบรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าวารสารวิชาการ ในระดับที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยอมรับ และยกระดับเป็นวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ

3.  มีการจัดพิมพ์บทความลงในวารสารเผยแพร่แก่ประชาชนท่ัวไป สมาชิกวารสารฯ และเป็นเวที
ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการไดเ้ผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้บริการวิชาการแกส่ังคม
และท้องถิ่น 

4.  
ร้อยละ 
45.83 

- 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 

 

 

ร้อยละ
32.03 

ในปีงบประมาณ 2563  มีอาจารย์สายวิชาการ รวมจ านวนท้ังสิ้น 306 คน  
อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการรวมทั้งสิ้น 98 คน  
โดยแบ่งเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 96 ราย  
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย   คิดเป็นร้อยละ 32.03  

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 

 

5. ร้อยละอาจารยไ์ดร้ับการ
ส่งเสริมให้ได้เข้ารับการ
อบรมในวิชาชีพเฉพาะ
ของตนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80        คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ 72 คน ได้รับการส่งเสรมิให้ได้เข้ารบัการ
อบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนจ านวน ร้อยละ 80  

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
 

 

ร้อยละ 
16.67 

คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี มอีาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จ านวน 42 คนในจ านวนนี้มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
1. ผศ.ดร.ศรสีุนันท์  ประเสริฐสังข ์

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

2. ผศ.เกษศริินทร์    ภิญญาคง 
3. ผศ.บุญช่วง         ศรีธรราษฎร ์
4. ผศ.สุพร             แก้วสะอาด 
5. ผศ.อารยะรตัน์     ชารีแสน 
6. ผศ.สตุิมา           ฮามค าไพ 
7. ผศ.ลลิตา           พิมทา 
 

ร้อยละ 100 - 
 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

 

ร้อยละ 
91.67 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ 
 
 

ส านักวิชาการ
และ
ประมวลผล 

 

6. ร้อยละอาจารยไ์ดร้ับการ
ส่งเสริมให้เข้าอบรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 

ร้อยละ 70  -   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 
กลยุทธ์  4.1.1  ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเกง่ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
1. จ านวนอาจารย์บุคลากร 

นักศึกษาและ ศิษย์เกา่ที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

จ านวน 3 
คน 

จ านวน 1 
คน 

 ผศ.สิทธเดช หมอกมีชัย  
รางวัลนักวิจัยดเีด่น ในงานประชุมการวิจัย กลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะศลิป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

     
 

จ านวน 1 
คน 

 

- คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 

         
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

2. ร้อยละบคุลากรสาย
สนับสนุนได้รบัการ
พัฒนาในสายวิชาชีพและ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ
12.33 

     ในปีงบประมาณ 2563  มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีม่ีคุณสมบัติในการยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น รวมจ านวนท้ังสิน้ 73 คน มีผู้ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งจ านวน 22 คน  
โดยอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ค่างาน จ านวน 4 คน  
ผ่านการวิเคราะห์ค่างานแล้ว จ านวน 7 คน  
อยู่ในกระบวนการยื่นประเมินคู่มอืปฏิบัติงานหลักและสมรรถนะฯ จ านวน 2 คน  
และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน อยู่ในระดับช านาญการ จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.33 
 

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 
กองกลาง 

 

   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
อาจารย์และบุคลากรไดร้ับการพฒันาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีต าแหน่งทางวิชาการและคณุวุฒิสูงขึ้น 
    1) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ มีศักยภาพเกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษาและการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 
    2)บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเคราะห์ภาระงานสายสนับสนุน และจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐานมากขึ้น 
    3) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาระดับบณัฑติศกึษา  
    4) บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการท างาน และการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
 

บันฑิต
วิทยาลัย 

 

 

3. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการจติอาสา 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 75 1.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บณัฑติ “LEAD” คณะนิติรัฐศาสตร ์
 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 145 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดจึงบรรลุค่าเปา้หมาย 
 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 

4. จ านวนโครงการจิตอาสา จ านวน 5 
โครงการ 

จ านวน....
โครงการ 

 1.โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
          
 
 
 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์   4.1.2  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน า ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
1. ร้อยละผลงานวิจัยและ

องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จ านวนผลงานดังกล่าวท่ี
ถูกน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ....... ( ไม่มีโครงการ )   

กลยุทธ์   4.1.3 ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1. ค่าระดบัผลการส ารวจ

ความพึงพอใจการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

ระดับผล 
3.51 

ระดับผล
........ 

 1.โครงการส ารวจความพึงพอใจ การรับรู้ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย (ITA) 
 

ทุกคณะ ทุก
ส านัก 

 
 

กลยุทธ์  4.1.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมลูงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
1. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อ

บริหารจดัการและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 2 
ฐานข้อมูล 

จ านวน 1
ฐานข้อมูล 

1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (iThesis) 
กิจกรรมที่ 1 
    จัดท ารายละเอียดข้อมลู 
กิจกรรมที่ 2 
   ด าเนินการจัดท าคูม่ือการใช้งานระบบ ithesis 
สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ  
- คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมลูการท า
วิทยานิพนธ์ได้สะดวกและรวดเร็ว 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และค้นหาข้อมลูวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า เผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ ์

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

  จ านวน 1
ฐานข้อมูล 

1.โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจดัการเอกสารและงบประมาณในส านักงาน 
        ผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและ
งบประมาณในส านักงาน บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจในการก ากับมาตรฐานและคุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลือ่นการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

สู่ความเป็นนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ อีกทั้ง มียุทธศาสตร์ในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศระบบสารสนเทศ
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถด าเนินการตามภารกิจได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเอกสารและงบประมาณใน
ส านักงานฐานข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลในสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะช่วยให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และสามารถ
เช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ และความจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดการ
เอกสารและงบประมาณในส านักงานขึ้น 

   1.โครงการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์ 
     จากผลการด าเนินงานของโครงการการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัย ได้คู่มือ
วิทยานิพนธ์เผยแพร่ ส าหรับอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นแนวทางใน
การจัดท าวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

  จ านวน 1
ฐานข้อมูล 

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
 กิจกรรมที่ 1  จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เนต็บ้านพักบุคลากร(หลังใหม่) 
        จากการปรับปรุงและตดิตั้งระบบเครือข่ายในบ้านพักบุคลากรและในมหาวิทยาลยัท าให้การ
เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธ์ิภาพและสามารถ
สืบค้นข้อมูลจัดการเรียนการสอนได้ 
กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอรส์ าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และอาคาร
วิทยาศาสตร ์
สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ  
จากการปรับปรุงระบบเครือข่าย นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลูในการเรยีนการสอนได้อยา่งมี
คุณภาพ 

ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

 
 

กลยุทธ์   4.1.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
1. ร้อยละผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงานภาครัฐ 

ระดับคะแนน  
85 คะแนน 

ระดับ 
89.20
คะแนน     

 1.โครงการสร้างส านึก โปร่งใส่ ไรทุ้จริตคอรร์ัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
        

ฝ่ายนิติการ  
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์   4.1.6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ   พันธกจิของมหาวิทยาลัย 
1. จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศเพื่อ
เสรมิสร้างประสิทธิผล
ตามวิสยัทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 2 
เครือข่าย 

จ านวน......
เครือข่าย 

 โครงการวันรพีนติิรัฐศาสตร์บริการวิชาการ 
โครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
     1. กิจกรรมอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากโรงเรยีนโรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธร กลับสู่
คณะนติิรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
     2. กิจกรรมวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
เชิงปริมาณ  
ผลลัพธ์ของโครงการ 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 333 คน คิดเป็นร้อยละ 89.28 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดจึงบรรลุค่าเปา้หมาย  
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.2 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

คณะ
นิติศาสตร ์  

 

  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ครั้งท่ี 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.67 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคดิเห็นและพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 5.26 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.67 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้ข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติจากหลากหลายสาขาวิชา การน าเสนอ
แบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย จ านวนทั้งสิ้น 79 บทความ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย ประสบการณ์ทางวิชาการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานระชุมสมัมนาได้รบัความรู้ ความเข้าใจตรง
ตามความต้องการ  
- การจัดโครงการครั้งนี้มเีครือข่าย ในการจัดงานจ านวน 7 หน่วยงานและมเีครือข่ายวารสาร
เผยแพรผ่ลงานวิจยัจ านวน 2 หน่วยงาน 
 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์  4.1.7 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

1. ผลของความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน (ดัชนีวัดจาก
กรมสุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข คะแนนเตม็ 
220 คะแนน) 

ผลความพึง
พอใจ 158 
คะแนน 

.......คะแนน 1.โครงการพฒันาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์นวัตกรรม 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผน
ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ จ านวน 2 ครั้ง 
   กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุม
คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ครั้ง 
     กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัฯ จ านวน 22 ครั้ง  
     กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุง การจ้าง
เหมาบริการ จ านวน 84 ครั้ง     

ส านักงาน
อธิการบด ี
 

 

 

กลยุทธ์  4.1.8 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

1. ร้อยละของประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ.... 1.โครงการทบทวนแผนคณะนิติรัฐศาสตร์ 
       ด าเนินการจัดโครงการขึ้นท่ีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย มีจ านวน 
2 กลุ่มรวมท้ังสิ้น 24 คน ดังน้ี 
1.อาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ จ านวน 20 คน 
2. เจ้าหน้าคณะนิติรัฐศาสตร์ จ านวน 4 คน 
        เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพัฒนาคณะฯผ่านการจัดท าแผนกลยุทธ์ ของคณะนิติรัฐศาสตร์ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการทบทวนแผนฯ เพื่อให้แผนฯของคณะนิติ
รัฐศาสตร์มีความสมบูรณ์ตรงตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ อีกท้ังเพื่อให้ได้ประเด็นกลยุทธ์ท่ีมีความ
เหมาะสมในการบริหารองค์กร 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563  
ช่วงท่ี 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 
ช่วงท่ี 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 
โดยมีการด าเนินงานคือ  
1.แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน 
2.น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติและด าเนินโครงการตามแผนท่ีได้วางเอาไว้ 
3.จัดท าแบบประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูลและสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
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       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 
88.47 

โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจดัการวสัดุส านักงานให้เกิดความคุ้มค่า 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก 
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการของส านักวิชาการและประมวล 

ส านักวิชาการ
และประมวล 

 

 

ร้อยละ 
88.47 

โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการวสัดุส านักงานให้เกิดความคุ้มค่า 
1. ด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อวสัดสุ านกังานให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกกลุม่งาน เพื่อการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

2. ด าเนินกิจกรรมการจัดซื้อวสัดสุ านกังานให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกกลุม่งาน เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามแผนแลว้แต่ยังไมส่ิ้นสดุกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก 
1. ด าเนินกิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการคณาจารย์ 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID19) ในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามแผนแล้วแตย่ังไมส่ิ้นสดุกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการของส านักวิชาการและประมวลผล 
ด าเนินกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการ ปี 2563 ในระหว่างวันท่ี 27-28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดมุกดาหาร นาเวียงแก ริเวอร์วิว รีสอร์ท ได้ด าเนินการตามแผนเรยีบร้อย 
 

ส านักวิชาการ
และ
ประมวลผล 

 

 

กลยุทธ์  4.1.9 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

1. ระดับผลการประเมิน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลยั 

ระดับ 4.2 ระดับ....... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
1. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์  
3. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านความรู ้
 
 

 คณะครุ
ศาสตร ์  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

 ระดับ....... 1.โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ : ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรดีี เกษมทรพัย์ ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ์
กลุ่มเป้าหมาย : 1. ระดับคณะ จ านวน 1 คณะ 2. ระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะนิติรัฐศาสตร์ จ านวน 24 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ พบว่า จาก

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย  

2. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติรัฐศาสตร์ ท้ัง 3 หลักสูตร ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยผลการประเมินระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษ 

ดังน้ี  -    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 3.72 ตามเกณฑ์การ   
             ประเมิน  6  องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๙ ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.03 ตามเกณฑ์การประเมิน    
6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก คือ 4.42 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.49 รองลงมา คือ 
ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 4.41  และด้านการให้บริการของผู้
จัดโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 4.41 ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าท่ีสุด คือ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.39 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะนิติรัฐศาสตร์มีกระบวนการในการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท้ังในระดับคณะ และหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

2. ยืนยันความส าเร็จของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ว่าคณะมุ่งมั่นในการสร้างคนดี มีคุณภาพ มี ความสุข 
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่าคณะสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ 

มีทักษะและมีความไว้วางใจท่ีจะให้ลูกหลานเข้าศึกษาต่อในคณะ 
 

คณะ
นิติศาสตร ์  

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ระดับ....... โครงการ การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

กลยุทธ์  4.1.10 ฐานข้อมลูศิษย์เก่าและกจิกรรมสมัพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมลูศิษย์เก่า 

1. จ านวนการปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ
กิจกรรมสัมพันธ์ 

จ านวนทุกปี จ านวน.......  1.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสมัพันธ์ 
     
 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

 
 

1. จ านวนกิจกรรมสัมพันธ์
เพื่อขยายเครือข่ายและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์
เก่า 

จ านวน 6 
กิจกรรม 

จ านวน........
กิจกรรม 

1.โครงการจดัตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
  กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบัน คณะนติิรัฐศาสตร์ จ านวน 35 คน  เนื่องจากคณะนิติ
รัฐศาสตร์ยังขาดการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เกา่ เพื่อเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานกิจกรรมของ
คณะฯและเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการคณะฯ จึงมีการด าเนิน
โครงการนี้ขึ้น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
เชิงปริมาณ  
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คนในการจัดท าระเบียบข้อบังคับชมรมศิษยเ์ก่า 
2. จ านวนสมาชิกชมรม (เมื่อเทียบกับจ านวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุันท้ังหมด) 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คา่เฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสูงสุด เรียงตามล าดับคือ ด้านคณุภาพการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า คา่เฉลีย่  4.85 รองลงมา ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดให้มีการประชุมชมรมศิษย์
เก่า ค่าเฉลีย่ 4.70 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจต่ าที่สดุ คอื ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
คิดเป็นร้อยละ 4.30 
เชิงคุณภาพ  
1. มีคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิตริัฐศาสตร์ 
2. มีการจัดท ารา่งระเบยีบชมรมศษิย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนติิรฐัศาสตร์โดยผ่านการพิจารณา
ของรักษาการคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนติิรัฐศาสตร ์
 
 
 
 

คณะ
นิติศาสตร ์  

 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์  4.1.11 ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

1. ระดับผลส ารวจความ
คิดเห็นความพึงพอใจของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 

ระดับด ี ระดับดีมาก 
( x = 4.29) 

 โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล 
กิจกรรมที่ 4 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักวิชาการและประมวลผล 
 

ส านักวิชาการ
และประมวล 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสรมิสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
1. จ านวนโครงการทีส่่งเสริม

อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมและมี
ผลลัพธ์ด้วยการสรา้ง
จิตส านึกอนุรักษห์รือ
พัฒนาสภาพแวดล้อม 

จ านวน 3
โครงการ 

จ านวน 1
โครงการ 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความส าเร็จด้านการจัดการขยะ  ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะเข้าร่วม 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

จ านวน 1
โครงการ 

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562   
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
โดยมีการด าเนินงานคือ  
1.ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงบูรณาการร่วมกับวิทยากรและ
เครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดอโศกกับคณะนิติรัฐศาสตร์ 
2.ด าเนินการท างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติ
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

จ านวน 1
โครงการ 

โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม) 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562  
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 
โดยมีการด าเนินงานคือ  
1.ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศก 
2.จัดท าแผนท่ีทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศกแบบมีส่วนร่วม 
3.ปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลูกจิตส านึก และสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 

กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
1. จ านวนฐานข้อมูลและ

แหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 

จ านวน 1 
ฐานข้อมูล 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

(ไม่มีโครงการ)   

กลยุทธ์ 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 
1. ร้อยละของขยะมูลฝอย

ชุมชนที่น ากลับมาใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 30 ร้อยละ....  (ไม่มีโครงการ) 
 

  

เป้าประสงค์  5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ แวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการ
ให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
1. จ านวนนวัตกรรมและ

โครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพ 
แวดล้อมและมผีลลัพธ์
ชัดเจนค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน 

จ านวน 1 
นวัตกรรม/
โครงการ 

จ านวน 1
นวัตกรรม /
โครงการ 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจั้ดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพือ่บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชน ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน โดยได้จัดท าชุดความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน จ านวน 3 รายการ          คือ ชุด
ความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทัว่ไปของขยะมูลฝอยในชุมชน  
     ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และ 
     ชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา      
            คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักวิชาการและผู้สนใจทัว่ไปไดรั้บข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ หรือ
สามารถน าไปสูก่ารพัฒนาชุมชน ทอ้งถิ่น หรือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 
1. ระดับความพึงพอใจ

กิจกรรมและโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนับ
เพื่อเข้าสู่โครงการมหาลัย  
สีเขียว ผลการประเมิน
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

ระดับ 3.5 ระดับ.......    
 

กลยุทธ์ 5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
1.  จ านวน 2 

เครือข่าย 
จ านวน 18
เครือข่าย 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดัโครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยไดศ้ึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
“ด้านบริหารจัดการขยะ”ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  
ถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น ท าใหม้ีเครือข่ายที่มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม จ านวน 18 เครือข่าย    
      

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
 
 

 1.โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการป่าชมุชนแบบมีส่วนร่วม) 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562   
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 
โดยมีการด าเนินงานคือ  
1. ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศก 
2. จัดท าแผนที่ทรัพยากรป่าชุมชนร้อยเอ็ดอโศกแบบมีส่วนร่วม 
3. ปลูกป่า ปลูกไมผ้ล ปลูกจิตส านึก และสร้างจิตอาสาในการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจากผลผลิตในป่าชุมชน 

 
2.โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นรากฐาน 
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

คณะนติิ
รัฐศาสตร ์

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการประเมิน 
       บรรลุ /  

  ไม่บรรลุ 

ช่วงที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม  2562   
ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563   
โดยมีการด าเนินงานคือ  
1. ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลีย่นองค์ความรูเ้ชิงบูรณาการร่วมกบัวิทยากร

และเครือข่ายชุมชนร้อยเอด็อโศกกับคณะนติิรัฐศาสตร ์
2. ด าเนินการท างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมสี่วนร่วมระหว่างอาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาคณะนติิรัฐศาสตร์ โดยใช้พื้นที่สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา 
คณะนติิรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 

 
เป้าประสงค์  5.3  นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมจีิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม 
1. ร้อยละของนักศึกษาและ

บุคลากรมีความเข้าใจ ใน
กิจกรรมอนรุักษ์
ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80       สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดัโครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอด็ เกี่ยวกับความส าเร็จด้านการจัดการขยะ  ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะซึ่งนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมมคีวามเข้าใจ 
ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
ร้อยละ 80 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนาทุก
คณะ 

 
 

 
หมายเหตุ       บรรลุ ●●   .ไม่บรรล ุ

  
 



 
 


