
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย คือ 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
3. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่น
ตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือนิทานทำมือ 

4. โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตอุปกรณ์นี่งข้าวเหนียวของนักเรียนที่สังกัดโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด 

5. โครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดี 

                    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) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 

นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะ  

ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 
80 

80 

 
 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึง
พอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และ
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :          
เชิงปริมาณ (Output) 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  1) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
 2) สามารถเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ได้รับให้เป็นที่รู้จักในหลากหลายช่องทาง 
 3) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ 
 
6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
สรุปผลโครงการตามโครงการย่อย 5 โครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 



 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ :  ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 65     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสที ่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 :  

นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหัวโนน  จำนวน  40คน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 1) ครูในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อย 1 โรงเรียน มี
ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียน อย่างน้อย 4 หน่วยการเรียนรู้ใน 1 ภาคเรยีน 

2) นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อยร้อยละ 60 มีสมรรถนะในการคิด
สร้างสรรคร์ะดับ ดี ขึ้นไป 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  1) ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กเกิดความสามารถในการออกแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 

2) นักเรยีนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อยร้อยละ 60 มีสมรรถนะในการคิด
สร้างสรรคร์ะดับ ดี ขึ้นไป 

 



 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความพึงพอใจในการจัด
โครงการ 

1. แบบสอบถาม 1. ระดับดี 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. แบบลงทะเบียน 2. ร้อยละ 75 
 
6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

วงจร 
PDCA 

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ไตรมาส สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ขั้น
วางแผน 
(PLAN) 

- ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันและ
มอบหมายภาระงาน 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/
อนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม
2565 

1 สำเร็จ 

ขั้น
ดำเนินการ 
(DO) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ และ
ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ในการ
ดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 
-มิถุนายน 

2565 
15 สำเร็จ 

ขั้น
ประเมินผล
(CHECK) 

- รายงานสรุปการดำเนินโครงการ 
กรกฎาคม 

2565 
10 สำเร็จ 

ขั้น
ปรับปรุง 
(ACT) 

- นำผลการประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
รับคำเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ครั้งต่อไป 

สิงหาคม 
 2565 

25 สำเร็จ 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ไตรมาส ความก้าวหน้า
ของกิจกรรม
ตามแผนงาน 

- ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันและมอบหมาย
ภาระงาน 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติ
โครงการ 

พฤษภาคม
2565 

1 สำเร็จ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ และติดต่อ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ในการดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 
2565 

15 สำเร็จ 

- รายงานสรุปการดำเนินโครงการ  10 สำเร็จ 



กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ไตรมาส ความก้าวหน้า
ของกิจกรรม
ตามแผนงาน 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 

2565 
- นำผลการประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือรับคำ
เสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป 

สิงหาคม 
 2565 

25 สำเร็จ 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2565  
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(3) แผนย่อย : การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็น 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : 1)  พัฒนาหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่พัฒนาสมรรถนะของ
นักเรียน  
2) นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการคิดขั้น
สูง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย :  1)  ได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนเรียนรู้ที่นำมาบูรณาการ อย่าง
น้อย 4 หน่วยการเรียนรู้ 
2) นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 1 โรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 60 มีสมรรถนะในการ
คิดสร้างสรรคร์ะดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
10. งบประมาณ :  110,000 บาท   

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน  110,000 บาท 
จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : 110,000 บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ดำเนินการ : ณ  โรงเรียนบ้านหัวโนน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด   
  
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ไดแ้นวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียน ให้กับครูระดับประถมศึกษา 

2) ไดป้ระชาสัมพันธ์โครงการผ่านวีดีโอโครงการเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมการสอนสำหรับนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก  
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
      ครใูนบางชั้นเรียนอาจจะยังไม่พร้อมในการทำแผนแบบบูรณาการ และครูต้องใช้เวลาในการออกแบบ
กิจกรรมนาน  
 
14. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     โทรศัพท์ : 089-5792967   E-mail : saengchankalam@gmail.com 
 
 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 

การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ :  ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 65     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   ม.ีค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสที ่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 :  

นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหัวโนน     จำนวน  40คน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 1) ครใูนโรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อย 1 โรงเรียน มีความสามารถ
ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 
อย่างน้อย 4 หน่วยการเรียนรู้ใน 1 ภาคเรยีน 

2) นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อยร้อยละ 60 มีสมรรถนะในการคิด
สร้างสรรคร์ะดับ ดี ขึ้นไป 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  1) ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กเกิดความสามารถในการออกแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 

2) นักเรยีนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อยร้อยละ 60 มีสมรรถนะในการคิด
สร้างสรรคร์ะดับ ดี ขึ้นไป 
 
 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. ด้านความพึงพอใจในการจัด
โครงการ 

1. แบบสอบถาม 1. ระดับดี 

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ 2. แบบลงทะเบียน 2. ร้อยละ 75 
 
6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

วงจร 
PDCA 

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ไตรมาส สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ขั้น
วางแผน 
(PLAN) 

- ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันและ
มอบหมายภาระงาน 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/
อนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม
2565 

1 สำเร็จ 

ขั้น
ดำเนินการ 
(DO) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ และ
ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ในการ
ดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 
-มิถุนายน 

2565 
15 สำเร็จ 

ขั้น
ประเมินผล
(CHECK) 

- รายงานสรุปการดำเนินโครงการ 
กรกฎาคม 

2565 
10 สำเร็จ 

ขั้น
ปรับปรุง 
(ACT) 

- นำผลการประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
รับคำเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ครั้งต่อไป 

สิงหาคม 
 2565 

25 สำเร็จ 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ไตรมาส ความก้าวหน้า
ของกิจกรรม
ตามแผนงาน 

- ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันและมอบหมาย
ภาระงาน 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติ
โครงการ 

พฤษภาคม
2565 

1 สำเร็จ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ และติดต่อ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ในการดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 
2565 

15 สำเร็จ 

- รายงานสรุปการดำเนินโครงการ  10 สำเร็จ 



กิจกรรม / การดำเนินการ ระยะเวลา ไตรมาส ความก้าวหน้า
ของกิจกรรม
ตามแผนงาน 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 

2565 
- นำผลการประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือรับคำ
เสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป 

สิงหาคม 
 2565 

25 สำเร็จ 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2565  
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(3) แผนย่อย : การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็น 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : 1)  เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย :  1)  ครู จำนวน 36 คน มีความสามารถในการออกแบบการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
10. งบประมาณ :  110,000 บาท   

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน  110,000 บาท 
จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : 110,000 บาท 



 
11. สถานที ่/พื้นที่ดำเนินการ : ณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโรงเรียนเครือข่ายใน
เขตพ้ืนที ่จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 6 โรงเรียน    
  
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คร ูจำนวน 36 คน มีความสามารถในการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ  
    ผู้เรียน  

2) เกิดภาคีเครือข่ายครูผู้สร้างนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
      ครูต้องใช้เวลาในการออกแบบกิจกรรมนาน อาจจะได้แผนฯ ที่นำไปสอนยังไม่สมบูรณ์มากนัก 
 
14. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.แสงจันทร์ กะลาม ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     โทรศัพท์ : 089-5792967   E-mail : saengchankalam@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนนิงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) : 

แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือนิทานทำมือ 

 

                  ◻ โครงการต่อเนื่อง                 🗹 โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒธรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะความเป็นครู 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
    ◻ ไตรมาสที่ 1 :  เดือน ต.ค. 64   -   ธ.ค. 65    ◻ ไตรมาสที่ 2 :  เดือน ม.ค. 65   -   มี.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  ) 
 🗹  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น   
 ◻  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ◻  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ◻  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ◻  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

◻  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  

 ชื่อกิจกรรม 1  :  ลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) 

1. อาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน   
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน 

ชื่อกิจกรรม 2 :  หนังสือทำมือเพ่ือน้อง  
      1.  อาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน   

     2.  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน 
 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

1)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 



2)  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักการพัฒนาของสมอง 
(BBL) 

3)  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

4) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดสื่อการสอนที่จะดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

5) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กทีอ่ยู่ในพื้นทีใ่ห้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1)  นักศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
2)  นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักการ

พัฒนาของสมอง (BBL) 
3)  นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
4)  ปัญหาการขาดสื่อการสอนที่จะดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดเล็กได้รับการแก้ไข 
5)  สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ในพ้ืนทีใ่ห้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :  
เชิงปริมาณ (Output) 

ชื่อกิจกรรม 1  :  ลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) 
๑. อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๒. ลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) ทีโ่รงเรียนบ้านหัวโนนจำนวน 1 แห่ง 

ชื่อกิจกรรม 2 :  หนังสือทำมือเพ่ือน้อง  
     1)  อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     2)  หนังสือนิทานทำมือ จำนวน 120 เล่ม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 6 โรงเรียน 
 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
1)  นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ผ่านการสร้างลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคล
บาทและหนังสือนิทานทำมือ 

2)  อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
โครงการฯ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 

3. ได้นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2565 จากการเลือกตั้ง 

 
 
 
 



6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

ไตรมาส 
 

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามแผน 

1 วางแผนการดำเนินงาน 
- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- กำหนดผู้รับผิดชอบในการ
เขียนโครงการ การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ – เมษายน
2565 

2, 3 สำเร็จ 

2 ดำเนินการโครงการ 
- แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติ
โครงการ 
- ติดต่อประสาน
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานในโครงการ/
กิจกรรม 
- รายงานสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 เมษายน – มิถุนายน
2565 

3 สำเร็จ 

3 ติดตามประเมินผล 
- ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  (พิจารณาจากรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ) 

กรกฎาคม 2565 4 สำเร็จ 

4 สรุปและรายงานผล 
- นำผลการติดตาม ประเมิน
มาปรับปรุง/พัฒนา 

กรกฎาคม 2565 4 สำเร็จ 

 
 
 
 
 
 



 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

 

ไตรมาส 

 

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามแผน 

1 วางแผนการดำเนินงาน 

- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการ
เขียนโครงการ การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2565 

2, 3 สำเร็จ 

2 ดำเนินการโครงการ 

- แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ 

- เขียนโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติ
โครงการ 

- ติดต่อประสาน
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานในโครงการ/
กิจกรรม 

- รายงานสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 เมษายน – มิถุนายน 
2565 

๓ สำเร็จ 

3 ติดตามประเมินผล 

- ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

กรกฎาคม 2565 4 สำเร็จ 



ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

 

ไตรมาส 

 

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามแผน 

  (พิจารณาจากรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ) 

4 สรุปและรายงานผล 

- นำผลการติดตาม ประเมิน
มาปรับปรุง/พัฒนา 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 4 สำเร็จ 

 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
           บรรลุเป้าหมายตาม แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2565 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท: บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
(3) แผนย่อย : กิจกรรมลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตาม                                  
รอยพระยุคลบาท และกิจกรรมหนังสือนิทานทำมือ 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : มีลานกิจกรรม BBL และหนังสือนิทานจากท้ัง 12 สาขา 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย นักศึกษาไดส้ร้างลานกิจกรรม BBL สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และ
หนังสือนิทานจากท้ัง 12 สาขา 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  

 



 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
10. งบประมาณ : 60,000 บาท  

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน ๖๐,๐๐๐ บาท 
จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : ๖๐,๐๐๐ บาท 

 
11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :  

ชื่อกิจกรรม 1  :  ลานกิจกรรม Brain-Based Learning (BBL) 
โรงเรียนบ้านหัวโนน อำเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอ็ด 
 
ชื่อกจิกรรม 2 :  หนังสือทำมือเพ่ือน้อง  
ห้อง EDU 8206 และ ห้อง EDU 8310 

 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
2)  นักศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักการพัฒนาของสมอง 

(BBL) 
3)  นักศึกษาพัฒนาพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
4) แก้ปัญหาการขาดสื่อการสอนที่จะดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
5) เกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ในพ้ืนทีใ่ห้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    และมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เนื่องจากช่วงที่ดำเนินกิจกรรมลานกิจกรรม BBL อยู่ในฤดูฝน ทำให้การวาดรูปลงพ้ืนถนนมีความ

ล่าช้า 
 
14. ผู้รายงาน : นางสาวนุจิรา สุวรรณโท  ตำแหน่ง : ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
     โทรศัพท์ : 085 - 4563565    E-mail : nsuwannatho@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตอุปกรณ์นี่งข้าวเหนียวของนักเรียนทีส่ังกัด 

       โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด 

                   ◻ โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
    ◻ ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 65    ◻ ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.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) นักเรียนโรงเรียนหนองขามวิทยา    จำนวน 50 คน 

2) ปราชญ์ชาวบ้าน   จำนวน 5 คน 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ    จำนวน 50 คน  
2) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน 10 คน  

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1) ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนผ่านการผลิตอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียว 
2) ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวในรูปแบบ E-book 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ : ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 5.1  เชิงปริมาณ (Output) 
  1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 50 คน  
  2) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน  
 5.2  เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  1) ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนผ่านการผลิตอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียว 
  2) ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวในรูปแบบ E-book 



6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ  
จากผลการดำเนินโครงการมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จำนวน 22 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จำนวน 17 คน รวม 55 คน และมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นวิทยากร จำนวน 10 คน อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 10 คน ผลการดำเนินงานพบว่า 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 55 คน แบ่งกลุ่มเพื่อผลิตอุปกรณ์นึ่งเข้าเหนียวจำนวน 10 กลุ่ม 
และให้แต่ละกลุ่มออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากนั้นให้ผลิตอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวลวดลายต่างๆ 
ประกอบด้วย ลายสอง ลายรูปหัวใจ ลายข้าวหลามตัด ในขณะที่มีการผลิตอุปกรณ์นักเรียนแต่ละกลุ่มจะแบ่ง
หน้าที่กันชัดเจน ส่วนหนี่งถ่ายทำเป็นวีดีโอ และภาพนิ่งเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ E-Book เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการ นักเรียนได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ชิ้นที่ลวดลายแตกต่างกันออกไป  จากนั้นนำภาพนิ่งและวีดีโอมา
จัดทำเป็น E – Book ได้จำนวน 10 เรื่อง 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วางแผนการดำเนินงาน             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 ติดตามประเมินผล             

4 สรุปและรายงานผล             

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม        

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคมโดยส่งเสริมให้เยาชนในพื้นที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2565  
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น สร้าง

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย โดยเน้นส่งเสริมให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นรักและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงนำความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(3) แผนย่อย : บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เยาวชน

ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 



(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เยาวชน
ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการเผยแพร่ภูมปัญญาท้องถิ่นใน
รูปแบบ E - Book 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3-5 รูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. งบประมาณ :  96,535 บาท  

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 110,000 บาท 
จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : 96,535 บาท 

 
11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนหนองขามวิทยา ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 



12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการผลิตอุปกรณ์นึ่ง
ข้าวเหนียว และมี E-Book เพ่ือนำเสนอกระบวนการผลิตอุปกรณ์นี่งข้าวเหนียว 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน นักเรียนส่วนหนี่งต้องเรียนรู้กระบวนการผลิตอุปกรณ์นึ่งข้าว
เหนียวซึ่งต้องใช้เวลานาน  
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์สำเนียง จุลเสริม    ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     โทรศัพท์ : 063 9752400    E-mail : samniang@reru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
ชื่อโครงการ โครงการต้นกล้าครูพันธุ์ด ี

                  ◻ โครงการต่อเนื่อง                 🗹 โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒธรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะความเป็นครู 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
    ◻ ไตรมาสที่ 1 :  เดือน ต.ค. 64   -   ธ.ค. 65    ◻ ไตรมาสที่ 2 :  เดือน ม.ค. 65   -   มี.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  ) 
 🗹  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น   
 🗹  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ◻  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ◻  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ◻  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

◻  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  

          ชื่อกิจกรรม 1 :  การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและการสร้างนวัตกรรม 

   1) อาจารย์คณะครุศาสตร์และวิทยากร จำนวน 20 คน   
2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์จาก ๑๒ สาขา จำนวน 120 คน 
3) นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 20 คน 

         ชื่อกิจกรรม 2 :  สร้างโอกาส เพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

                โรงเรียนท่าม่วงพิทยาคาร 
1) อาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน   
2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน 
3) นักศึกษาโรงเรียนท่าม่วงพิทยาคาร จำนวน 60 คน 

      โรงเรียนบ้านท่าม่วง 
1) อาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน   
2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน 
3) นักศึกษาโรงเรียนบ้านท่าม่วง จำนวน จ คน 



               โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 
1) อาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน   
2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน 
3) นักศึกษาโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง จำนวน 60 คน 

 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

1)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
2)  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา Soft skills 
3)  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
4) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตสื่อและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
5) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ผ่านการลงมือ

ปฏิบัติจริงผ่านการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนในท้องถิ่น  

     

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1)  นักศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
2)  นักศึกษาไดพั้ฒนา Soft skills 
3)  นักศึกษาไดพั้ฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4) นักศึกษาได้รับการส่งเสริมในด้านการผลิตสื่อและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
5) นักศึกษาได้รับการส่งเสริมในด้านการบูรณาการองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการผ่าน

การลงมอืปฏิบัติจริงผ่านการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนใน
ท้องถิ่น  

  
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :  

เชิงปริมาณ (Output) 
ชื่อกิจกรรม 1 :  การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและการสร้างนวัตกรรม 

1) อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา จำนวน 12 ชิ้น 

ชื่อกิจกรรม 2 : สร้างโอกาส เพ่ิมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
    1) อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) การจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนสำหรับโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 

1) นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
การจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น  

2) อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
โครงการฯ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม  
 
 



6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

ไตรมาส 
 

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามแผน 

1 วางแผนการดำเนินงาน 
- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- กำหนดผู้รับผิดชอบในการ
เขียนโครงการ การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

กรกฎาคม 2565 4 สำเร็จ 

2 ดำเนินการโครงการ 
- แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติ
โครงการ 
- ติดต่อประสาน
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานในโครงการ/
กิจกรรม 
- รายงานสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 กรกฎาคม - สิงหาคม 
2565 

4 สำเร็จ 

3 ติดตามประเมินผล 
- ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  (พิจารณาจากรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ) 

กันยายน 2565 4 สำเร็จ 

4 สรุปและรายงานผล 
- นำผลการติดตาม ประเมิน
มาปรับปรุง/พัฒนา 

กันยายน 2565 4 สำเร็จ 

 
 
 
 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

 

ไตรมาส 

 

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามแผน 

1 วางแผนการดำเนินงาน 

- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการ
เขียนโครงการ การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

กรกฎาคม 2565 4 สำเร็จ 

2 ดำเนินการโครงการ 

- แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ 

- เขียนโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติ
โครงการ 
- ติดต่อประสาน
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานในโครงการ/
กิจกรรม 
- รายงานสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 กรกฎาคม - สิงหาคม 
2565 

4 สำเร็จ 

3 ติดตามประเมินผล 
- ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  (พิจารณาจากรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ) 

กันยายน 2565 4 สำเร็จ 

4 สรุปและรายงานผล 
- นำผลการติดตาม ประเมิน
มาปรับปรุง/พัฒนา 

กันยายน 2565 4 สำเร็จ 

 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

       ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
           บรรลุเป้าหมายตาม แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2565 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท: บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
(3) แผนย่อย : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและการสร้างนวัตกรรมและกิจกรรมสร้างโอกาส เพ่ิม
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา จำนวน 12 ชิ้น และนำไปจัดกิจกรรมใน
โรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย นักศึกษาไดส้ร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา จำนวน 12 ชิ้น และ
นำไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
10. งบประมาณ : 96,535 บาท  

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 96,535 บาท 
จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : 96,535 บาท 

 
 



11. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ :  
ชื่อกิจกรรม 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและการสร้างนวัตกรรม 

ห้อง EDU 8206 และ ห้อง EDU 8310 
ชื่อกจิกรรม 2 :  กิจกรรมสร้างโอกาส เพ่ิมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านท่าม่วง 
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 

 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑)  นักศึกษาเก่ง ดี มีสุข สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 

๒)  นักศึกษาได้มี Soft skills 

๓)  นักศึกษามีเทคนิคการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

๔) นักศึกษาสามารถผลิตสื่อและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

๕) นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ผ่านการลงมือปฏิบัติจรงิผ่านการ
จัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น  

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

เนื่องจากช่วงที่ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเป็นช่วงที่นักศึกษามีกิจกรรมมากมาย ทำให้การรวมตัวกัน
ของนักศึกษาเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนนักศึกษาท่ีไปทำกิจกรรมในโรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
14. ผู้รายงาน : นางสาวนุจิรา สุวรรณโท  ตำแหน่ง : ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
     โทรศัพท์ : ๐๘๕ - ๔๕๖๓๕๖๕    E-mail : nsuwannatho@gmail.com 
 
 
งบประมาณโครงการทั้งหมด : 500,000 บาท  

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน 500,000 บาท 
 
สถานที ่/พื้นที่ดำเนินการ:    โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1) ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 

2) เกิดภาคีเครือข่ายครูผู้สร้างนวัตกรรมการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

3) เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 



4) นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการในโรงเรียนขนาดเล็กผ่านการลงมือปฏิบัติ
จริงผ่านการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน...สถานการณ์ระบาดของ COVID 19 ระลอกใหม่ โรงเรียนและ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบทำให้การดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนได้อย่างราบรื่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการตามแผนได้ 
 
ผู้รายงาน...ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชนียา ถิรเดโชชัย ตำแหน่ง....รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ 
     โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th 
 
วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 


