รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การจัดการความรูดานบริการวิชาการสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิน่ อยางสรางสรรค
เปาหมาย 1.1 มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในการสรางความมัน่ คงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ชุมชนและทองถิ่นไดรับการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดานการศึกษา
กลยุทธ
1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดําเนินการตามภารกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการดําเนินโครงการพัฒนาสังคมทองถิ่น ใหบรรลุเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ
3. บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย กับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
เปาหมาย KM เกิดชุมชนตนแบบ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. จํานวนชุมชนตนแบบ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา
2. จํานวนโครงการสะสมที่ดาํ เนินการในรูปแบบเครือขายประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ
เปาหมายของตัวชี้วัด
1. จํานวนชุมชนตนแบบ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา อยางนอย 2 ชุมชน
2. จํานวนโครงการสะสมที่ดาํ เนินการในรูปแบบเครือขายประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อยางนอย 9 โครงการ
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ อยางนอย 9 โครงการ

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดําเนินการจัดการความรูดานบริการวิชาการสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น
ตัวชี้วัดตามแผน
1. จํานวนชุมชน
ตนแบบ ดาน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และ
การศึกษา
2. จํานวนโครงการ
สะสมที่ดาํ เนินการใน
รูปแบบเครือขาย
ประชารัฐ เพื่อการ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ใน
พื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม
3. จํานวนกิจกรรม/
โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย ศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
การบริการวิชาการ

การดําเนินการ
เปาหมาย
2 ชุมชน

ผลที่ได

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

9 โครงการ

9 โครงการ

1 โครงการ

รูปแบบการบูรณาการการบริการวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก

1. จํานวนโครงการที่ 1 โครงการ
1 การประสานงานกับคณะ
วิทยาศาสตร
สงเสริมการ
โครงการ โรงเรียนตางๆ
และเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ
คอนขางลาชา
หลักสูตรเชิงรุก
เนือ่ งจากเปน
2. ระดับความสําเร็จ
3
3 ชวงเวลาใกลสอบ
ของโครงการที่สงเสริม
ปลายภาคของทาง
โรงเรียน
การประชาสัมพันธ
หลักสูตรเชิงรุก
3. จํานวนนักเรียนที่
200 คน 259 คน
สนใจสมัครเขาเรียน

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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3. การจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (WIL/สหกิจศึกษา/Start up)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
เปาหมาย 3.3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัตลักษณดา นสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ 10 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ 13 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับการทํางาน เสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up)
เปาหมาย KM
1. หลักสูตรมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับการทํางานเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up)
ตัวชี้วัด
1. รอยละของหลักสูตรที่ไดปรับกระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับการทํางานเสริมสรางทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาทองถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up)
เปาหมายของตัวชี้วัด
1. รอยละหลักสูตรที่ไดปรับกระบวนการจัดการเรียนรูท ีบ่ ูรณาการกับการทํางานเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) รอยละ 25
ของหลักสูตรทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงผลการดําเนินการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (WIL/สหกิจศึกษา/Start up)
การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได
1. รอยละหลักสูตรที่ได รอยละ 25 รอยละ
28.57
ปรับกระบวนการจัดการ
(จากทั้งหมด
เรียนรูที่บูรณาการกับการ
14
ทํางานเสริมสรางทักษะ
หลักสูตร)
และจิตสํานึกในการ
ตัวชี้วัดตามแผน

พัฒนาทองถิ่น (สหกิจ
ศึกษา/WIL/Start up)

โครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใน
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การระหวางการทํางานกับการเรียน
การสอน ทั้งสิน้ 4 หลักสูตร
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (WIL)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร (WIL) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
3) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ และ
นวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563
4) สาขาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง

การดําเนินการ
ตัวชี้วัด
ของโครงการ
เปาหมาย ผลที่ได
รายละเอียดของ
รอยละ
รอยละ
หลักสูตร (Program 100
100
Specification) หรือ
มคอ.2 ของหลักสูตร
ที่มีการปรับปรุงหรือ
พัฒนาไดรับการ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ และ
เปดรับนักศึกษาในป
1/2563

ปญหา/อุปสรรค
-

หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ตัวชี้วัดตามแผน

การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได

โครงการ/กิจกรรม

(WIL) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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4. การจัดการความรูดานการพัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
เปาหมาย 2.1 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนทีต่ องการของผูใชบัณฑิต
กลกลยุทธ 5 ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
เปาหมาย 3.3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัตลักษณดา นสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ 14 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
เปาหมาย KM
1. นักศึกษามีความรูดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอืน่ ๆ
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผา นเกณฑการวัดผล CEFR (B1)
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอื่นๆ
2. รอยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผา นเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ของนักศึกษาชัน้ ปสุดทายที่เขาสอบ
เปาหมายของตัวชี้วัด
1. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอื่นๆ ระดับ 3
2. รอยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีปส ุดทายที่ผา นเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชัน้ ปสุดทายที่เขาสอบ
ตารางที่ 4 แสดงผลการดําเนินการจัดการความรูดานการพัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ)
ตัวชี้วัดตามแผน

1. ระดับความสามารถ
ดานการใชภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาครูตาม
มาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเทามาตรฐานสากล
อื่นๆ

การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได

ระดับ 3

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล CEFR ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

1. จํานวนนักศึกษา 345 คน 345 คน
ที่ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาความรู
ความสามารถของ
นักศึกษาดานการใช
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR
2. ผลการประเมิน 5 คะแนน 4 คะแนน

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

นักศึกษามี
ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
ตาม
มาตรฐานสาก
ล CEFR ใน
ระดับ Basic
User:

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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ตัวชี้วัดตามแผน

2. รอยละนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปส ุดทายที่
ผานเกณฑการวัดผล
CEFR (B1)

การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได

รอยละ 50 รอยละ 0

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล CEFR ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

ตามเกณฑการ
ดําเนินงานตัวบงชี้ที่
1.6 การสงเสริม
สมรรถนะและ
ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
รอยละนักศึกษา รอยละ 50 รอยละ 0
ระดับปริญญาตรีป
สุดทายที่ผานเกณฑ
การวัดผล CEFR
(B1)

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

- A1
(Breakthroug
h): จํานวน 7
คน คิดเปน
รอยละ 4
- A2
(Waystage):
จํานวน 164
คน คิดเปนรอย
ละ 96จาก
นักศึกษาเขารับ
การทดสอบวัด
ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ
จํานวน 171
คน

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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5. การจัดการความรูดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ดานดิจิทัล)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
เปาหมาย 3.3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัตลักษณดา นสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ 14 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
เปาหมาย KM
1.นักศึกษามีความรูความสามารถดานการใชดิจิทลั และทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบนั
2.นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปสุดทายที่ผา นเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสามารถดานการใชดิจิทัล และทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบนั
2.รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปสดุ ทายที่ผา นเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เปาหมายของตัวชี้วัด
1.ระดับความสามารถดานการใชดิจิทัล และทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบนั ระดับ 3
2. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา รอยละ 50
ตารางที่ 5 แสดงผลการดําเนินการจัดการความรูดานการพัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 (ดานดิจิทลั )
ตัวชี้วัดตามแผน

การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได

1. ระดับความสามารถ
ระดับ 3
ดานการใชดจิ ิทัล และ
ทักษะในการนําเครื่องมือ
อุปกรณ และเทคโนโลยี
ในปจจุบนั
2. รอยละของนักศึกษา รอยละ 50 รอยละ 75
ระดับปริญญาตรีชนั้ ป
สุดทายที่ผานเกณฑ IC3
หรือเทียบเทา หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจทิ ัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

1. จํานวนนักศึกษา รอยละ 90 รอยละ
ที่ไดรับการสงเสริม
76.23
และพัฒนาความรู
ความสามารถของ
นักศึกษาดานดิจิทลั
2. จํานวนนักศึกษา รอยละ 50 รอยละ 75

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

ระบบทดสอบ
คณะวิทยาศาสตรและ
สมรรถนะและ เทคโนโลยี
ทักษะดาน
ดิจิทัลมีความไม
เสถียร

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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ตัวชี้วัดตามแผน

การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

ที่ผานเกณฑการ
ทดสอบสมรรถนะ
และทักษะดาน
ดิจิทัล

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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6. การจัดการความรูดานการวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิน่ อยางสรางสรรค
เปาหมาย 1.1 มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงดวยการบูรณาการวิจัยสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นทีส่ ูชุมชนและทองถิ่นไดรบั การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา
กลยุทธ
1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดําเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการดําเนินโครงการพัฒนาสังคมทองถิ่น ใหบรรลุเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ
3. บูรณาการการวิจัยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
เปาหมาย KM
1. พัฒนางานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาใหมีคุณภาพ
2. นักวิจัย มรม. สามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกได
3. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สงรายงานการวิจัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. นักวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการที่พัฒนานักวิจัย คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
2. รอยละของโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
3. จํานวนโครงการวิจัยทีไ่ ดรับทุนวิจยั จากงบประมาณแผนดิน และจากแหลงทุนภายนอก
4. รอยละของบทความวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพ
เปาหมายของตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการที่พัฒนานักวิจัย คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา อยางนอย 6 โครงการ
2. รอยละของโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดตามปงบประมาณ ไมนอยกวา รอยละ 60
3. จํานวนโครงการวิจัยทีไ่ ดรับทุนวิจยั จากงบประมาณแผนดิน และจากแหลงทุนภายนอก อยางนอย 25 โครงการ ของผลงานวิจัยทีไ่ ดรับทุน
4. รอยละของบทความวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพ ไมนอ ยกวา รอยละ 80

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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ตารางที่ 6 แสดงผลการดําเนินการจัดการความรูด านการวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดตามแผน

1. จํานวนโครงการที่
พัฒนานักวิจัย คณาจารย
บุคลากร และนักศึกษา

การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการ 1 โครงการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลคาสําหรับผลผลิตทางการเกษตร
ในจังหวัดมหาสารคาม

2. รอยละของ
รอยละ 60
โครงการวิจัยที่ดําเนินการ
แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดตาม
ปงบประมาณ
3. จํานวนโครงการวิจัยที่ 25 โครงการ
ไดรับทุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน และ
จากแหลงทุนภายนอก
4. รอยละของบทความ
รอยละ 80 รอยละ
100
วิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

การบูรณาการงานวิจัยดาน
เทคโนโลยีชีวภาพจากชุมชนทองถิ่นสู
การเผยแพรในระดับสากล

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

1. รายไดที่เพิ่มขึ้น รอยละ 10
จากการอบแหง
ผลผลิตทางการ
เกษตร ดวยอุโมงค
แหงพลังงาน
แสงอาทิตย
2. ผูรับการอบรม รอยละ 80
ถายทอดเทคโนโลยี
การใชประโยชน
จากอุโมงคอบแหง

รอยละ
100

รอยละของบทความ รอยละ
วิจัยที่ไดรับการ
80
ตีพิมพตอจํานวน

รอยละ
100

รอยละ
100

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

คณะวิทยาศาสตร
1. รายไดท่ี
เพิ่มขึ้นจากการ และเทคโนโลยี
อบแหงผลผลิต
ทางการเกษตร
ดวยอุโมงคแหง
พลังงาน
แสงอาทิตย
2. ผูรับการ
อบรมถายทอด
เทคโนโลยีการใช
ประโยชนจาก
อุโมงคอบแหง

-

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัดตามแผน

การดําเนินการ
เปาหมาย
ผลที่ได

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

อาจารยประจํา
หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ

การดําเนินการ
เปาหมาย ผลที่ได

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริ าชการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563)
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