
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
ที่  อว 0647.11/พิเศษ                 วันที่  15 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 
เรื่อง  ขอรายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากับติดตามตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร 
(Quality Improvement Plan)” ประจ าปีการศึกษา 2564 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

     ตามที่ข้าพเจ้า นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากับติดตามตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร (Quality Improvement 
Plan)” ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
มันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย รศ. ดร.สุวัฒน์  
ฉิมะสังคนันท์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)นั้น 
 
  บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดท าสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานผลการเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้  ก ากับติดตามตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ( Quality 
Improvement Plan)” ประจ าปีการศึกษา 2564รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

                               (นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง) 
                                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากับติดตามตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร 
(Quality Improvement Plan)” ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

**ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

โดย รศ. ดร.สวุัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(คปภ.) 

     สรุปสาระส าคัญ คือ  
      1. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ให้หน่วยงานน าโครงการ/กิจกรรมมาก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
         ค่าเป้าหมายและวิธีการประเมิน 
      2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้รายงานผลการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้       
         ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
         วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาเสร็จสิ้น งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด มีดังนี้ 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
1. เครือข่ายการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตขิอง
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็และชุมชน
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัอนุรักษ์
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการ
วิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนนิการให้
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
3) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีจิตอาสาในการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม   
4) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรยีนรู้ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ  
3) จ านวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมและมผีลลัพธ์ชัดเจนค่า
เป้าหมายที่ชัดเจน  
4) จ านวนเครือข่ายทีม่ีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมท่ีมีผลลัพธ์
ที่ชัดเจน  
5) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมี
ความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 

6) กลุ่มเปา้หมายมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

1) ร้อยละ 80 

2) ร้อยละ ๘๐ 

3) จ านวน 2 โครงการ 

4) จ านวน 4 เครือข่าย 

5) ร้อยละ 90 

6) กลุ่มเปา้หมายมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะ 

และร่วมเป็นเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

๒) แบบทดสอบ / 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 



 

 

 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
2. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ
สังคม 

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียน
การสอนและการวิจยัสู่การน าไปสูก่าร
ประยุกต์ใช้ในชุมชน 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน  
3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลยั 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ตามโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมต่อ
การจัดโครงการ  
3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะ 

4) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จดัท าขึ้น  
5) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
6) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยัของแต่ละคณะ  
7) ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น และทุกคณะสามารถบรูณาการ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการกบัการ
เรียนการสอนและการวิจยัได้     

1) ร้อยละ 80 

2) ร้อยละ ๘๐ 

3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

4) ร้อยละ 70 

5) จ านวน 18 กิจกรรม 

6) จ านวน 24 กิจกรรม  
7) ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ไดร้ับการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และทุกคณะสามารถบรูณา
การกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวจิัยได้     

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 
๒) แบบทดสอบ / 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน 

2) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่
มีผลต่อการสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผู้สูงอายุในชุมชน 

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

4) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสังคมและ
สุขภาพของผู้สูงอายโุดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

1) จ านวนชุมชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ   
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3) มีชุมชนต้นแบบในการสร้างคณุค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสู้งอายุ   
4) มีผลิตภณัฑ/์สินค้าชุมชน  
5) ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นคุณคา่และความส าคัญของผูส้งูอายุ
ในชุมชน 
6) ผู้สูงอายสุามารถใช้ประสบการณ์ ภูมิ
ปัญญาและทรัพยากรในชุมชนเปน็ฐาน
ในการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
7) ผู้สูงอายมุีอาชีพสร้างรายได ้

1) จ านวน 2 ชุมชน/องค์กร 
2) จ านวน 100 คน 
3) จ านวน 2 แห่ง 
4) จ านวน 6 ผลิตภัณฑ ์
5) ชุมชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
6) ผู้สูงอายสุามารถใช้
ประสบการณ์ ภูมิปญัญาและ
ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานใน
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
7) ผู้สูงอายมุีอาชีพสร้าง
รายได ้

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

๒) แบบทดสอบ / 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 



 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
4.โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย ์
๑. เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนา
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๒. เพื่อพัฒนางานวิจัย ผลติภณัฑชุ์มชน
หรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิง
พาณิชย ์

๑) จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดเข้า
ร่วมโครงการ  
๒) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
3) จ านวนงานวิจัย ผลิตภณัฑ์ชุมชนหรืองาน
สร้างสรรค์นวตักรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  
4) ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เกิดความรู้
ความเข้าใจและน าไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ สร้างงานวจิัยเพื่อ
ชุมชน สังคมท้องถิ่น ในเชิงพาณิชย์ 

๑) จ านวน ร้อยละ ๘๐   
๒) ร้อยละ ๘๐ 

3) จ านวน 10 ผลงาน 

4) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
เกิดความรู้ความเข้าใจและ
น าไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ สร้าง
งานวิจัยเพื่อชุมชน สังคม
ท้องถิ่น ในเชิงพาณิชย์ 

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

๒) แบบทดสอบ / 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

5. โครงการอบรมการให้ความรู้ดา้นทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1. เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ดา้นทรพัย์สิน
ทางปัญญา และรักษาสิทธิบตัรและ
ลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย 

2. เพื่อให้นักวิจัยสามารถยื่นค าขอจด
ทะเบียนสิทธิบตัรที่สามารถไดร้ับการ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ก าหนด 

3. เพื่อให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆที่เป็นทรัพยส์ินทางปัญญาเพิม่ขึ้น 

๑) จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ  
๒) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
3) ร้อยละนักวิจัยท่ีสามารถยื่นขอทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้  
๔) จ านวนงานวิจัย ผลิตภณัฑ์ชุมชนหรืองาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน  
๑) ผู้บริหาร อาจารย์  นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้ าใจและน าไปใช้พัฒนาตนเอง
สามารถยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 

๑) ร้อยละ ๘๐   
๒) ร้อยละ ๘๐ 
3) ร้อยละ 70 
๔) จ านวน ๑๐ งานวิจัย/
องค์ความรู้/นวัตกรรม 
5 )  ผู้ บ ริ ห า ร  อ า จ า ร ย์ 
นั ก วิ จั ย  บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เกิดความรู้ความเข้าใจและ
น า ไ ป ใ ช้ พั ฒ น า ต น เ อ ง
สามารถยื่นขอทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้ 
 

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

๒) แบบทดสอบ / 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 



 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
6. โครงการอบรมพัฒนานักวิจยัเชิงพื้นที่และ

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที ่
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถท างาน
วิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่
และสามารถการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามความต้องการของแหล่ง
ทุนได้           
3. เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหมส่ามารถท างาน
วิจัยเชิงพื้นที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้           

๑) จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดเข้า
ร่วมโครงการ  
๒) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
3) ร้อยละนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างาน
วิจัยเชิงพื้นที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้  
4) ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เกิดความรู้
ความเข้าใจและน าไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ สร้างงานวจิัยเพื่อ
ชุมชน สังคมท้องถิ่นเชิงพื้นที่ 

๑) ร้อยละ ๘๐   
๒) ร้อยละ ๘๐ 
3) ร้อยละ 70 
4) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
เกิดความรู้ความเข้าใจและ
น าไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ สร้าง
งานวิจัยเพื่อชุมชน สังคม
ท้องถิ่นเชิงพื้นที่ 

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

๒) แบบทดสอบ / 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

7. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัย 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และส่งเสรมิ
ศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่องค์ความรูด้้าน
การวิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

3. เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูสู้่การพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมใหส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์สู่
การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้
อย่างยั่งยืน 

1. ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รบับริการ มี
ความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัย  
2. ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความร่วมมือ
จากแหล่งทุนภายนอก  
3. ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รบับริการ  
มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และน าไปใช้ประโยชนต์่อได้ 

1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 60 
3.  เชิงคุณภาพ 
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและ
ผู้รับบริการ มีความรู้ความ
เข้าใจกับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได ้

1) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ  

๒) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 



 

 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
8.โครงการจัดท าจุลสารวิจยับริการถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
1. เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมลู 
ข่าวสาร สถานการณ์ สาระน่ารู้ น าเสนอ
กรณีตัวอยา่ง แนวคิดด้านการส่งเสริมการ
วิจัยและบริการวิชาการในบริบทตา่ง ๆ 
ของสังคม 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวท่ี
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และเครือข่ายองค์กรภาค ี

3. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่การพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) หน่วยงานท่ีไดร้ับการเผยแพร่   
2) ระดับความพึงพอใจต่อจุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
3) จ านวนงานวิจัย องค์ความรู/้นวัตกรรมที่
มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจ องค์ความรู/้
นวัตกรรม ต่อ 1 ฉบับ  
4) ผลผลงานวิจยั และงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและ
ประชาสมัพันธ์โครงการและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั และเครือข่ายองค์กรภาคี 
สนับสนุนการเรยีนรู้ การวจิัย  และการ
จัดการความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั รวมถึงการ
สร้างการรับรู้ใหภ้าคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

1) จ านวน 80  แห่ง 

2) ร้อยละ 80 

3) จ านวน 2 งานวิจัย องค์
ความรู้/นวตักรรม  
4) ผลงานวิจัย และงานด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม
ได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วและประชาสมัพันธ์
โครงการและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั และเครือข่าย
องค์กรภาคี สนับสนุนการ
เรียนรู้ การวิจัย  และการ
จัดการความรู้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงการ

สร้างการรับรู้ใหภ้าคี
เครือข่ายเข้ามามสี่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

1) บันทึกการน าส่ง
จุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2) แบบสอบถาม
ผู้รับบริการจลุสาร

วิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี



 

 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
9.โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2564 
1) เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน ในด้าน
การวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวท่ี
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 

3) เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีส าคญัในการส่งเสริม
มาตรฐานและกลไกการวิจัย เพื่อประกัน
คุณภาพและเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1) หน่วยงานท่ีได้รับการเผยแพร่  
2) ระดับความพึงพอใจต่อรายงานผลการ
ด าเนินงานสถาบันวิจยัและพัฒนาประจ าปี  
3) ระดับคณุภาพฐานข้อมลูงานวิจยั องค์
ความรู้/นวตักรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตดัสนิใจ  
4) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และหน่วยงานราชการ ได้ใช้ประโยชน์จาก
รายงานผลการด าเนินงาน ด้านการวิจัย 
และด้านบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

1) จ านวน 80  แห่ง 

2) ร้อยละ 80 

3) ระดับ 4 

4) ผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และ
หน่วยงานราชการ ได้ใช้
ประโยชน์จากรายงานผล
การด าเนินงาน ด้านการวิจัย 
และด้านบริการวิชาการแก่
สังคมของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

1) บันทึกการน าส่ง 

2) แบบสอบถาม
ผู้รับบริการ 

10.โครงการการจดัการความรู้การวิจัยและ
บริการวิชาการ 

๑. เพื่อน าเสนอผลงานแนวปฏิบัตทิี่ดี 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดี 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบท
ของหน่วยงานได ้

3. เพื่อคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัตทิี่ดีสู่
ความส าเร็จ 

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ  
2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ 

3) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัยของแต่ละคณะ  
4) อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้ แนวปฏิบตัิที่ดี ตลอดจน
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปปฏิบตัิและ
พัฒนาองค์กร 

1) ร้อยละ 80   
2) ร้อยละ 80 

3) จ านวน 10 กิจกรรม 

4) อาจารย์ และบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้ แนวปฏิบตัิที่
ดี ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบตัิและ
พัฒนาองค์กร 

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

๒) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

3) คู่มือแนวปฏิบัติที่
ดีสู่ความส าเร็จ 



 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน 
11.โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 

1. มีฐานข้อมลูการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2. ให้ความรู้ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการส ารวจ
เพื่อจัดท าเป็นฐานทรัพยากร 
3. จัดเก็บข้อมลูฐานทรัพยากรและเผยแพร่
ข้อมูลสูส่าธารณะ บนเว็บไซต์ 
https://rspg.reru.ac.th/ 
4. เพื่อสร้างจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตาม
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1. จ านวนอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจดั
โครงการ  
3. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
มีจิตส านึกและเห็นคณุค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการ
ตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ร้อยละ 80 

2. ร้อยละ ๘๐ 

3.  อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มีจิตส านึกและ
เห็นคุณคา่ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเป็น
โครงการตามพระราชด าริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๑) รายงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

๒) แบบทดสอบ / 
แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

12.โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

๑. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี สถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับ
งานด้านวิจัยและบริการวิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นแม่แบบทีด่ี 
๒. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดมุมมองในการ
บริหารจดัการการจัดระบบองค์กรให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.เพื่อน าผลการศึกษาดูงานมาปรบัปรุงระบบ
การบริหารงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของ
สถาบันต่อไป 
4.เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนอาจารย์ บุคลากรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ  
 2. ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
3. คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้
ความเข้าใจในการท างานท่ีเป็นระบบ 
และสามารถน าผลจากการศึกษาดงูาน
มาปรับปรุงการบริหารงานด้านวิจยั
และบริกาวิชาการ  
4. ผู้บริหารสามารถด าเนินงานตาม
พันธกิจด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 

2. ร้อยละ 100 

3. คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ท างานท่ีเป็นระบบ และ
สามารถน าผลจากการศึกษา
ดูงานมาปรับปรุงการ
บริหารงานดา้นวิจัยและ
บริการวิชาการ  
4. ผู้บริหารสามารถ
ด าเนินงานตามพันธกิจด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) รายงานผล
การศึกษาดูงาน 

2) รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvenment plan) ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

ตัว
บ่ง
ชี ้

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษา 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโ์ครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
เสร็จสิน้ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    1. เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้
น้อย จึงควรแสวงหาเงินสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยการตั้งโจทย์วิจัยให้มี
คุณค่าต่อการยกระดับหรือพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการองค์ความรู้ภายในคณะหรือ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก 
เ พื่ อ ส ร้ า ง โ อ ก า สที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกสูง  
   2. เนื่องจากคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการและวิจัยส่วนมากต่่ากว่าเกณฑ์ 
การย่ืนขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ
ระดับที่ สู งขึ้ น  จึ งควรมี ระบบการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพของผลงานวิชาการและวิจัย
ของอาจารย์ประจ่าคณะให้มีคุณภาพ
ในระดับที่ ส ามารถ ย่ืนขอก่ าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
เ พื่ อ ใ ห้ คุ ณ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและรองรับการ
ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ในอนาคต 

   1. มหาวทิยาลัยควรสือ่สารท่าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน่าผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้กับอาจารย์ในแต่
ละคณะให้มีความเข้าใจตรงกัน และเห็นถึง
จุดมุ่งหมายของการด่าเนินงานโดยมุ่งเนน้
ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง รวมไป
ถึงควรมกีารติดตามผลการน่างานวิจัยงาน
สร้างสรรค์หรอืนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  
   2. มหาวทิยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักวจิัย น่าผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมในศาสตร์ทีส่ามารถน่าไปจด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น เพื่อน่าไปสู่การ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
   3. มหาวทิยาลัยควรจัดให้มรีะบบการ
ส่งเสริมสนับสนนุด้านการขอทนุวิจัย จาก
ภายนอกให้กับนักอาจารย์นกัวิจัย โดยผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียน กับอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยดเีด่นและได้รับทุนวจิัยจาก
ภายนอก การจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู ้หรอืพี่
เลี้ยงนักวิจัยรวมไปถึงการให้ความรูเ้กี่ยวกับ
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณา
การ ข้ามศาสตร์ และการสร้างเครอืข่ายการ
วิจัยกับองค์ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
   4. มหาวทิยาลัยควรมกีารเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมอืความรู้ด้านวิจัย หรอืงาน
สร้างสรรค์ ให้เกิดขึน้ทั้งระดับอดุมศึกษา
ด้วยกัน องคก์รภาครัฐ และเอกชนทั้งใน และ
ประต่างประเทศ เพื่อการบูรณาการวจิัย การ

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นท่ี
และเทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเชิงพื้นท่ี 
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถ
ท่างานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
ของพื้นท่ีและสามารถการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามความ
ต้องการของแหล่งทุนได้           
3. เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถ
ท่างานวิจัยเชิงพื้นท่ีและขอทุนจาก
แหล่งทุนได้           

๑) จ่านวนผู้บริหาร 
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ  
๒) ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ  
3) ร้อยละนักวิจัยรุ่นใหม่
ท่ีสามารถท่างานวิจัยเชิง
พื้นท่ีและขอทุนจากแหล่ง
ทุนได้  
4) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความ
เข้าใจและน่าไปใช้พัฒนา
ตนเองเพื่อสร้างงานวิจัย
เชิงพื้นท่ี สร้างงานวิจัย
เพื่อชุมชน สังคมท้องถ่ิน
เชิงพื้นท่ี 

๑) ร้อยละ ๘๐   
๒) ร้อยละ ๘๐ 
3) ร้อยละ 70 
4) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้าใจและ
น่าไปใช้พัฒนาตนเอง
เพื่อสร้างงานวิจัยเชิง
พื้นท่ี สร้างงานวิจัย
เพื่อชุมชน สังคม
ท้องถ่ินเชิงพื้นท่ี 

มีนาคม 
2565 

30,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

๑. เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถ
พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมน่าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. เพื่อพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์
ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 

๑) จ่านวนผู้บริหาร 
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ  
๒) ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ  
3) จ่านวนงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  
4) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความ
เข้าใจและน่าไปใช้พัฒนา
ตนเองเพื่อสร้างงานวิจัย
เชิงพื้นท่ี สร้างงานวิจัย

๑) จ่านวน ร้อยละ ๘๐   
๒) ร้อยละ ๘๐ 
3) จ่านวน 10 ผลงาน 
4) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้าใจและ
น่าไปใช้พัฒนาตนเอง
เพื่อสร้างงานวิจัยเชิง
พื้นท่ี สร้างงานวิจัย
เพื่อชุมชน สังคม
ท้องถ่ิน ในเชิงพาณิชย์ 

ธันวาคม 
2564 

30,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



เพิ่มแหล่งทุนสนับสนนุวิจัย และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย  
   5. มหาวทิยาลัยควรหาแนวทางส่งเสริมการ
ได้รับทุนสนับสนนุงานวจิัยและเสนอผลงาน
วิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในบางคณะ  
(2 คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์) ให้ได้
ตามเกณฑ์สัดส่วนกับอาจารย์ในคณะ  
   6. มหาวทิยาลัยควรเสริมสร้างกจิกรรม 
และแนวทางเพือ่การผลิตนักวจิัยรุ่นใหม่ให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   7. มหาวทิยาลัยควรมรีะบบและกลไกกลาง
หรือการคุ้มครองสทิธิ์ผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรอืนวัตกรรมก่อนถกูน่าไปใช้
ประโยชนก์ับชุมชน และน่าผลงานไปจด
ลิขสิทธิ ์

เพื่อชุมชน สังคมท้องถ่ิน 
ในเชิงพาณิชย์ 

โครงการอบรมการให้ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา และรักษา
สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย 
2. เพื่อให้นักวิจัยสามารถยื่นค าขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรท่ีสามารถได้รับการ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาก าหนด 
3. เพื่อให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มข้ึน 

๑) จ านวนผู้บริหาร 
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วม
โครงการ  
๒) ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ  
3) ร้อยละนักวิจัยท่ี
สามารถยื่นขอทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้  
๔) จ านวนงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
ชุมชน  
๑) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความ
เข้าใจและน าไปใช้พัฒนา
ตนเองสามารถยื่นขอ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

๑) ร้อยละ ๘๐   
๒) ร้อยละ ๘๐ 
3) ร้อยละ 70 
๔) จ านวน ๑๐ 
งานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรม 
5) ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้าใจและ
น าไปใช้พัฒนาตนเอง
สามารถยื่นขอ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
 

มกราคม 
2565 

30,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัย 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สังคม 
ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

1. ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ
และผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจในการเยี่ยมชม
นิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัย  
2. ร้อยละของงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนท้องถ่ินและ
ประสานความร่วมมือจาก
แหล่งทุนภายนอก  
3. ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ
และผู้รับบริการ  
มีความรู้ความเข้าใจกับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ได้ 

1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 60 
3.  เชิงคุณภาพ 
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ
และผู้รับบริการ มี
ความรู้ความเข้าใจกับ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ 

สิงหาคม 
2565 

120,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



    1. การบริการวิชาการเพื่อให้เกิด
ป ร ะ โ ยชน์ แ ล ะ ส่ ง ผ ลก ร ะ ท บต่ อ
กลุ่ ม เ ป้าหมายได้ จ ริ ง เ ห็นผลเ ป็น
รูปธรรมควรตั้ ง โจทย์และก่าหนด
ผลลัพธ์ (Output, Outcome) ให้
ชัดเจน แล้วหาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ภายในคณะ
ร่วมกับคณะหรือหน่วยงานอื่นทั้ ง
ภายในและภายนอก เพื่อด่าเนินการให้
ตอบโจทย์และได้ผลลัพธ์ตามก่าหนด 
เ พื่ อ ส ร้ า ง โ อ ก า สที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกสูง 
ส่งผลให้สามารถท่าโครงการบริการ
วิชาการที่มี Impact ต่อกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม  
   2. ควรมีการประเมินแผนการบริการ
วิชาการตามเป้าประสงค์ของแผนและ
วัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมในแผน
แล้วน่าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการ
วิชาการของคณะอย่างต่อเนื่อง 

 โครงการบรกิารวิชาการแก่ทอ้งถิ่น
และสังคม 
ช่ือกิจกรรม 1 :  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการทบทวนแผน
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
ช่ือกิจกรรม 2 :  การทบทวนและ
ช้ีแจงแผนการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย 
ช่ือกิจกรรม 3 :  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนใน
พื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
ช่ือกิจกรรม 4 :  การจัดนิทรรศการ
น าเสนอผลการด าเนินงานตาม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ช่ือกิจกรรม 5 :  การประชุมติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ 

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
เรียนการสอนและการวิจัยสู่การ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน  
3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2) ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการตาม
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมต่อการจัด
โครงการ  
3) คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ
ของแต่ละคณะ 
4) ผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมท่ีจัดท าข้ึน  
5) จ านวนกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
6) จ านวนกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยของแต่ละคณะ  
7) ประชาชนในอ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ดีข้ึน และทุกคณะ
สามารถบูรณาการ
กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยได้     

1) ร้อยละ 80 
2) ร้อยละ ๘๐ 
3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 
4) ร้อยละ 70 
5) จ านวน 18 
กิจกรรม 
6) จ านวน 24 
กิจกรรม  
7) ประชาชนในอ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
และทุกคณะสามารถ
บูรณาการกิจกรรม
ด้านการบริการ
วิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ได้     

กันยายน
2565 

300,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 


