
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

                    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 
 
โครงการย่อย 1: การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านดนตรีสากลผ่านการเรียนรู้และเผยแพร่บทเพลงพระราช-

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
โครงการย่อย 2: อนุรักษ์ดนตรี และศิลปะการแสดง ผู้ไทบ้านบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ: การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านดนตรีสากลผ่านการเรียนรู้และเผยแพร่บทเพลงพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศาสตร ์
 
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  -   ม.ิ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 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
 1) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตสาขาดนตรี    จำนวน 5 สถาบัน  
 2) ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน ที่มีความสามารถและสนใจด้านดนตรี    จำนวน 100 คน  
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :  

เชิงผลผลิต (Output)  
 1) จำนวนบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ถูกเรียบเรียงและนำไปจัดการแสดงอย่างน้อย 10 เพลง 
 2) จำนวนสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้าร่วมโครงการ

และแสดงดนตรีอย่างน้อย 5 สถาบัน          
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ถูกเรียบเรียงและนำสู่การแสดงผ่านการประเมินและพิจารณาความ

ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีและเป็นไปตามระเบียบของสำนักราชเลขาธิการ ว่าด้วยการเชิญ
เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 2) นักดนตรีที่เข้าร่วมการแสดงผ่านการประเมินคุณภาพของการบรรเลงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้เข้าประกวด  

 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป  



 
6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64    
   1)  ประชุมวางแผนคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
  2)  ติดต่อประสานงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3)  ประชุมมอบหมายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 
 ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65  
   4)  ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการ 
  5)  ทำหนังสือขอพระราชทานถ้วยรางวัลและขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญเพลงพระราช-
นิพนธ์ 
  5)  ประสานงานและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
     ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65  
   6)  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ   
 ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
  7) ประชุมกรรมการเพ่ือตัดสินการประกวดและสรุปผลการดำเนินงาน 
  8)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ    
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการตามที่กำหนดดังรายละเอียดในข้อที่ 6 และได้ผลตามดัชนี
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ตามท่ีกำหนดดังนี้  
 เชิงผลผลิต (Output)  
  1) จำนวนบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ถูกเรียบเรียงและนำไปจัดการแสดงทั้งหมด 14 เพลง 
จาก 48 เพลงและเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้คืออย่างน้อย 10 เพลง 
  2) มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 8 สถาบันและโรงเรียนจำนวน 22 
โรงเรียน มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 91 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 5 สถาบัน         
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1) เพลงพระราชนิพนธ์ทุกบทเพลงผ่านการประเมินและพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีและเป็นไปตามระเบียบของสำนักราชเลขาธิการ ว่าด้วยการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่ พว ๐๒๐๒.๒/๑๖๗๙๓ เรื่องขอ
พระราชทานพระบรมราชนุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์และได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือที่ พว 
๐๒๐๖.๑๔/๓๐๓๑ เรื่อง พระราชทานถ้วยรางวัล ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
  2) นักดนตรีที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันผ่านการประเมินคุณภาพของการบรรเลงโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี ถึงดีเยี่ยม รวม 64 คน จากผู้ประกวด 91 คน คิดเป็นร้อยละ 70.33 บรรลุ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
  3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ได้ค่าเฉลี่ยที่ 
3.83    
 
 
 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ข้อที่  1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์สู่การแสดงดนตรีที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักราชเลขานุการ ว่าด้วยการเชิญ
เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ พ.ศ. ๒๕๕๙ และบทเพลงทุกบทเพลงที่นำมา
บรรเลงในการประกวดผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกบทเพลง  
อีกท้ังโครงการดังกล่าวยังสะท้อนถึงการสร้างจิตสำนึกและความผูกพันอันดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประชาชนชาวไทย ผ่านกิจกรรมทางดนตรีดังผลของการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.1 
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท โครงการดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน
ดนตรีสากลผ่านการเรียนรู้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอัญเชิญบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์สู่การแสดงดนตรีที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักราชเลขานุการ ว่าด้วยการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนทั้งใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและปนะชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลงานของผู้ที่
ได้รับรางวัลในแต่ละระดับและแต่ละประเภท โดยมีบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางดนตรีของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
 (3) แผนย่อย : 3.1.2 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือสมรรถนะทางวิชาชีพที่
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือสมรรถนะทาง
วิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
 (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย โครงการดังกล่าวในการดำเนินงานในรอบแรกเป็นการประกวด
ผ่านเพจของโครงการในระบบออนไลน์ ทุกคนต้องรู้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีทางดนตรีในการบรรเลงใน
ระบบออนไลน์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอีกท้ังทักษะของนักศึกษาดนตรีหรือนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่
มีความสามารถทางดนตรีสากลเกิดการเรียนรู้ผ่านการบรรเลงและเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีผลการประเมินทักษะ
ทางด้านการบรรเลงดนตรีอยู่ในระดับดีหรือระดับเหรียญเงินคิดเป็นร้อยละ  70.33 จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป) 
 9.1 เพจของโครงการ 

      



 
 9.2 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตัดสินผลการประกวด 

 
 
 9.3 ลิ้งค์ VDO ผู้ประกวด  
https://drive.google.com/drive/folders/1WmAGP5dtVMmnvauYWRCcwc4ogR6Pd9dwjThEU2W
ouLL1ejY0a7efczJ8HCwHuAILYtRsdJhV?usp=sharing   
 
10. งบประมาณ : 50,000 บาท  

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 50,000 บาท 
จำนวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : 50,000 บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นทีด่ำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เกิดกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดสู่การสร้างองค์ความรู้ทางดนตรีที่ถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการสืบสานและอนุรักษ์บทเพลงพระราชนิพนธ์อันเป็นมรดกทางดนตรีของประเทศจากพระอัจฉริยภาพทาง
ดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร       
 2) เกิดกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดสู่การสร้างแนวปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ประราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระองค์ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
 3) เกิดจิตสำนึกและความผูกพันอันดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทย 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในภาพรวม แม้จะเป็นการจัดในระบบออนไลน์ก็ตาม แต่
เมื่อได้รับพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัล การบริหารจัดการต่างๆต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมและสม
พระเกียรติทั้งในการจัดกิจกรรมและการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินต้องได้คนที่มีชื้อเสียง
และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะทางด้านดนตรีและบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
 2) ระยะเวลาของการดำเนินงานคาบเก่ียวช่วงปลายปีงบประมาณด้วยตามแผนต้องการจัดวันให้ตรง
กับวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับพระองค์ท่าน ซึ่งจะเป็นช่วงปลายปีจึงมีความเร่งรีบในการเบิกจ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับปีงบประมาณ 
 3) เพจของโครงการ ด้วยเป็นเพจใน face book และใช้ในลักษณะฟรีทำให้การเผยแพร่โครงการ
กิจกรรมไม่ขยายวงกว้างเท่าที่ควร ต้องอาศัยเครือข่ายส่วนบุคคลคนของคณะกรรมการดำเนินงานเป็นหลัก
ควรมีงบประมาณเพ่ิมเติมในการโปรโมตเพจเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างได้มากยิ่งข้ึน 
14. ผู้รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     โทรศัพท์ : 0891598307 E-mail : kaireru@gmail.com  
15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

https://drive.google.com/drive/folders/1WmAGP5dtVMmnvauYWRCcwc4ogR6Pd9dwjThEU2WouLL1ejY0a7efczJ8HCwHuAILYtRsdJhV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WmAGP5dtVMmnvauYWRCcwc4ogR6Pd9dwjThEU2WouLL1ejY0a7efczJ8HCwHuAILYtRsdJhV?usp=sharing
mailto:kaireru@gmail.com


 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ: อนุรักษ์ดนตรี และศิลปะการแสดง ผู้ไทบ้านบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศาสตร ์
 
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  -   ม.ิ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 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

1) ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด         จำนวน 40 คน 
2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    จำนวน 50 คน 
3) อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก    จำนวน 10 คน 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :  
 เชิงปริมาณ (Output) 
 1) การรวมรวมตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ และงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2) ผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะดนตรี และศิลปะการแสดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
 3) ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ (Outcome) 
 1) การรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรี และศิลปะการแสดงผู้ไทบ้านบุ่งเลิศ 
 2) ชุมชน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ไดพั้ฒนาทักษะดนตรี และศิลปะการแสดงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64    
   1)  ประชุมวางแผนคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
  2)  ติดต่อประสานงานผู้นำของชุมชนบุ่งเลิศ 
  3)  ประชุมมอบหมายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 
 ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65  
   4)  ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการ 
  5)  ทำหนังสือประสานงานและประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนบุ่งเลิศ  
     ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65  
   6)  ประชุมร่วมกับผู้นำและชาวบ้านชุมชนบุ่งเลิศเพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
 ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
  7) ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบุ่งเลิศ 
  8)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ    
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
  ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการตามที่กำหนดดังรายละเอียดในข้อที่ 6 และได้ผล
ตามดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามท่ีกำหนดไว้ 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติย ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ข้อที่  1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติภูมิหลังดนตรีและ
ศิลปะการแสดงผู้ไทบ้านบุ่งเลิศ จ.ร้อยเอ็ด และเกิดการพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดง และถ่ายทอดองค์
ความรู้จากชุมชน สู่นักศึกษา 
 (1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.1 
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท โครงการดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน
ดนตรีสากลผ่านการเรียนรู้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอัญเชิญบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์สู่การแสดงดนตรีที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักราชเลขานุการ ว่าด้วยการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนทั้งใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและปนะชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลงานของผู้ที่
ได้รับรางวัลในแต่ละระดับและแต่ละประเภท โดยมีบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางดนตรีของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
 (3) แผนย่อย : 3.1.2 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือสมรรถนะทางวิชาชีพที่
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือสมรรถนะทาง
วิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
 (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  
 



9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

 
 

    
 
10. งบประมาณ : 50,000 บาท  

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 50,000 บาท 
จำนวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : 50,000 บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นทีด่ำเนินการ : บ้านบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนร่วม และเกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ดนตรีและศิลปะการแสดง 
 2) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแสดงผู้ไทบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน - 
 
14. ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา ถิรเดโชชัย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ 
     โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th 
 
15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 


