
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65 
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิน้สุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดทำเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
         1) นักเรียนและคุณครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน 
 2) นักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ 300 คน 
 3) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
 
    ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (Outputs) 

ผลผลิต (Output ) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน คุณครูในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 

2) มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
สอนในศาสตร์สาขาวิชา  

นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การสอนในศาสตร์สาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

80 

3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 

นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะ  

ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 
80 

80 



 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะในวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :          

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2) มีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนในศาสตร์สาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 80 
 
6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 4 :  เดือนกรกฎาคม - กันยายน 65  
 โครงการ 1:  โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา 
ประกอบด้วย 12 โครงการย่อย ซึ่งในไตรมาสที่ 4 มี 3 โครงการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพ่ิมเติมจากไตรมาสที่ 2 
และ 3 ซ่ึงดำเนนิการแล้ว 9 โครงการ คือ 1) โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 2) โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 3) โครงการการพัฒนาศาสตร์การสอนและการจัด
ประสบการณ์การสอนดนตรีศึกษา สำหรับไตรมาสที่ 4 ทุกโครงการย่อยได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 โครงการ 2:  โครงการจัดตั้งศูนย์ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการพัฒนาห้องสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ให้บริการและสนับสนุนการ
เรียนการสอนแล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 โครงการ 3:  โครงการการพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่
ห้องเรียนชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียนและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ และเกิดความร่วมมือในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
นักเรียน  และนักศึกษา สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 โครงการ 4:  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ได้ดำเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการใช้กระบวนการ (Coaching & Mentoring) 
โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยการใช้กระบวนการ (Coaching & Mentoring) และเพ่ือให้อาจารย์คณะครุศาสตร์นำองค์
ความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย
การใช้กระบวนการ (Coaching & Mentoring) ซึ่งพบว่าอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการใช้กระบวนการ (Coaching & 



Mentoring) เพ่ิมขึ้น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการทุกประการ 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
            ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียม
โครงการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
            ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่ 1  
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา มี 2 โครงการย่อยดำเนินการแล้ว
เสร็จคือ โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การ
พัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ E–Learning ของสาขาวิชาสังคมศึกษา สำหรับอีก 10 โครงการย่อย 
มีการเริ่มดำเนินการประชุมวางแผนการจัดโครงการในไตรมาสต่อไป โครงการที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนานักศึกษา
ครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน  ได้ดำเนินโครงการในส่วนกิจกรรมที่ 1 
แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และเริ่มประชุมและวางแผนการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 ต่อไป และโครงการ
ที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีการวางแผนที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ต่อไป 
            ไตรมาสที่ 3 โครงการที ่1  โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา
มี 5 โครงการย่อย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพ่ิมเติม คือ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย : สืบสานวรรณศิลป์ และคีตะหมอลำ 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษากับ
ต้นแบบครูประถมศึกษาผ่านกระบวนการ PLC และ Coaching & Mentoring 3) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมครูปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะด้วยกระบวนการจิตตปัญญา 4) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียน เรื ่องการพัฒนาและเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กับการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 5)  โครงการเผยแพร่ผลงานการ
สร้างสรรค์สู่การผลิตสื่อการสอนศิลปศึกษา ปี 2565 ครั้งที่ 3 6) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 7) โครงการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการที่ 
2 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการที่ 3 
โครงการการพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน  ได้ดำเนิน 
แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และโครงการที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีการวางแผนที่จะ
ดำเนินการในไตรมาสที่ 4  
            ไตรมาสที่ 4 โครงการที ่1  โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 12 โครงการย่อย ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนา
นักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน  ได้ดำเนิน แล้วเสร็จตามแผนที่
วางไว้ และโครงการที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
ในไตรมาสที่ 4  



 
  
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2565 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
(3) แผนย่อย : โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขาวิชา โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการการพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมสู่
ห้องเรียนชุมชน และโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของนักศึกษาครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา 
รวมถึงพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูให้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้พร้อมในการเป็นครูออกสู่ชุมชน 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : นักศึกษาครุศาสตร์มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลายได้มากขึ้น และและมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
  

          
10. งบประมาณ : 960,000 บาท  

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 960,000 บาท 
 
11. สถานที ่/พื้นทีด่ำเนินการ:    โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -  

1) คณะครุศาสตร์มีโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของนักศึกษาครูให้สอคคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) โครงการที่ดำเนินการสามารถยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูของคณะครุ-
ศาสตร์ 

3) มีการดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

4) มีระบบบริหารจัดการโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่
ความเป็นเลิศ 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน...สถานการณ์ระบาดของ COVID 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ทำให้บางกิจกรรมของโครงการปรับใช้วิธีการดำเนินการผ่านออนไลน์ควบคู่ออนไซต์เพ่ือให้สามารถดำเนินการ
จัดโครงการตามแผนได้ทันกำหนดเวลา 
 
14. ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา ถิรเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ 
     โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th 
 
15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 


