รายงาน

การกากับติดตาม
การดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาหรับศตวรรษที่ 21 ฯ
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ

ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

 สิน้ สุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนา
ศักยภาพ และฝึกฝนความรู้ด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ฝึกฝน
และพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยในยุค
ศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการฝึก อบรม การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) เป็นต้น
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ : มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80
6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) อยู่ระหว่างดาเนินการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท : การจัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในครั้งนี้
เพื่อทราบถึงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งขั้นต่อไปจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถทักษะต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ โดยจะเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องกันเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกคณะทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณภาพ สามารถ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นได้
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้นักศึกษา
มีโอกาสได้เรียนรู้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเกิดความสนใจในการฝึกฝนหาความรู้ด้วยตนเอง
(3) แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ประจาศูนย์
ภาษาซึ่งทาหน้าที่เป็น Helper คอยให้คาปรึกษา แนะนาและช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่ห้องสมุดภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดผล
ลัพธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทาหน้าที่ช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่ง Helper เป็นผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนา ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าใช้บริการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : ใช้งบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ
2565 รหัสงบ 4.1.1.17 จานวนทั้งสิ้น 1,440,000 บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน 272,274 บาท
จานวนเงินงบประมาณทีเ่ บิกจ่ายจริง 258,820 บาท
11. สถานที่ /พื้นทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและรู้ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ
3) ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
4) นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีระดับคะแนนสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ The Common European
Framework of Reference for Language (CEFR) ที่สูงขึ้น
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ในปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จึงอาจจะมีผลกระทบใน
เรื่องของสถานที่ในบางดาเนินกิจกรรม เนื่องจากมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก จึงจาเป็นต้องกระจาย
สถานที่เพื่อรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ ตาแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ภาษา

โทรศัพท์ : 081-7509828

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ......คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ................................
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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

 สิ้นสุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย :
1) ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
2) อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
3) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

จานวน 5 กลุ่มองค์กร/ชุมชน
จานวน 20 คน
จานวน 50 คน

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :. .
1.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีเกณฑ์มาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดที่ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อย 1 ระดับ
2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จานวน 5 ผลิตภัณฑ์
6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน
ธุร กิจ ชุมชน และกลุ่ มอาชีพชุมชน ที่จ ะน ามาพัฒ นาโดยใช้แบบประเมินตนเองเพื่อจัดทาเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจใน
ประเมินกลุ่ มซึ่งคัดเลื อกมาพัฒนา จานวน 7 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ และนามาวิเคราะห์ศักยภาพผลิ ตภัณฑ์ ชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถ
ส่งออกสู่ตลาดสากลได้ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้ทันสมัยและส่งออกสู่ตลาดสากล
ได้ และเพื่อพัฒนาแผนการตลาด ส่ งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย
1) กลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชนนาเจริญ/กลุ่มปลูกมันม่วงชุมชนบ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) กลุ่มสานตะกร้าหวาย บ้านโพนสว่าง ตาบลศรีวิลัย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านประตูชัย ตาบลนิเวศ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
4) กลุ่มข้าวเกรียบธัญพืช บ้านบุ่งเลิศ ตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
5) กลุ่มเลี้ยงปลาดุก บ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโกโก้อินทรีย์ บ้านบุ่งเลิศ ตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
7) กลุ่มทอผ้าบ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการดาเนินงานได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับผลการประเมินมาตรฐานการประกอบธุรกิจและการวิเคราะห์
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย บริบทชุมชน บริบทกลุ่ม ทรัพยากรที่มีในชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นามา
คัดเลือกพัฒนา ผลการประเมินบริบทกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการประเมินการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการประเมิน
คะแนนศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการประเมินปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และแบบประเมิน
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP และเสนอให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับทราบและนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
พร้อมกับดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
อาจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว
อาจารย์พรรณภา สรสิทธิ์
กลุ่มที่ 3 อาจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
กลุ่มที่ 4 อาจารย์ปริเยศ พรหมประสิทธิ์
อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
กลุ่มที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร แก้วสะอาด
อาจารย์รักษดาวัลย์ ศิริตาคา
กลุ่มที่ 6 อาจารย์สายรุ้ง ธรณี
อาจารย์สุริยาวุธ ธรณี
กลุ่มที่ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา
อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคา

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน ที่จะนามาพัฒนาโดยใช้แบบประเมินตนเองเพื่อจัดทาเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจใน
ประเมินกลุ่มซึ่งคัดเลือกมาพัฒนา จานวน 7 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ และนามาวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถส่งออกสู่
ตลาดสากลได้ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้ทันสมัยและส่งออกสู่ตลาดสากลได้ และ
เพื่อพัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย
1) กลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชนนาเจริญ/กลุ่มปลูกมันม่วงชุมชนบ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) กลุ่มสานตะกร้าหวาย บ้านโพนสว่าง ตาบลศรีวิลัย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านประตูชัย ตาบลนิเวศ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
4) กลุ่มข้าวเกรียบธัญพืช บ้านบุ่งเลิศ ตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
5) กลุ่มเลี้ยงปลาดุก บ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโกโก้อินทรีย์ บ้านบุ่งเลิศ ตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
7) กลุ่มทอผ้าบ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการดาเนินงานได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับผลการประเมินมาตรฐานการประกอบธุรกิจและการวิเคราะห์
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย บริบทชุมชน บริบทกลุ่ม ทรัพยากรที่มีในชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นามา
คัดเลือกพัฒนา ผลการประเมินบริบทกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการประเมินการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการประเมิน
คะแนนศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการประเมินปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และแบบประเมิน
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ชุมชน
OTOP และเสนอให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับทราบและนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
พร้อมกับดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา
อาจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว
อาจารย์พรรณภา สรสิทธิ์
กลุ่มที่ 3 อาจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
กลุ่มที่ 4 อาจารย์ปริเยศ พรหมประสิทธิ์
อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล
กลุ่มที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร แก้วสะอาด
อาจารย์รักษดาวัลย์ ศิริตาคา
กลุ่มที่ 6 อาจารย์สายรุ้ง ธรณี
อาจารย์สุริยาวุธ ธรณี
กลุ่มที่ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา
อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคา

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ด้านที่ 15 พลังทางสังคม
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดาเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ
ชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน ที่จะนามาพัฒนาโดยใช้แบบประเมินตนเองเพื่อจัดทาเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจในประเมินกลุ่ม
ซึ่งคัดเลือกมาพัฒนา จานวน 7 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ และนามาวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถส่งออกสู่ตลาด
สากลได้ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้ทันสมัยและส่งออกสู่ตลาดสากลได้ และเพื่อ
พัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย
1) กลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชนนาเจริญ/กลุ่มปลูกมันม่วงชุมชนบ้านนากระตึบ ตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) กลุ่มสานตะกร้าหวาย บ้านโพนสว่าง ตาบลศรีวิลัย อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านประตูชัย ตาบลนิเวศ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
4) กลุ่มข้าวเกรียบธัญพืช บ้านบุ่งเลิศ ตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
5) กลุ่มเลี้ยงปลาดุก บ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโกโก้อินทรีย์ บ้านบุ่งเลิศ ตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
7) กลุ่มทอผ้าบ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
(3) แผนย่อย : ...การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : 850,000 บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน....................224,886.................บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : ………49,490………..........บาท
11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนในท้องถิ่น
2. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

-

15. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์
ตาแหน่ง : คณบดี คณะบริหารธุริกิจและการบัญชี โทรศัพท์ : 043556168 E-mail :
16.วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .......คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ...........................................................
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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

 สิน้ สุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จานวน 420 คน
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :
1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเขียนแผนการตลาดได้
3. จานวนนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :
1. แผนธุรกิจที่พร้อมดาเนินธุรกิจได้จริง
2. สามารถพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษา ด้านทักษะการคิดเชิงระบบและทักษะด้านดิจิทัล ด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเขียนแผนการตลาดได้ ร้อยละ 60
3. จานวนนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชน จานวน 3 ชิ้นงาน

6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กาหนดให้มีการดาเนินการในการประชุมในการับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งมีผู้รับผิดชอบดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์
2. อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ
3. อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
4. อาจารย์ ดร.อุณนดาทร มูลเพ็ญ
5. อาจารย์เขมวิทย์ จิตตุยโศธร
6. อาจารย์จีระพัฒน์ จูมกุมาร
7. อาจารย์สุนันวดี พละศักดิ์
8. อาจารย์จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์
9. อาจารย์สุธาสินี วังคะฮาต และดาเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ในวันที่ 8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model
Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์ดวงเดือน เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์
แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 8,15,22 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจและอาจารย์ดวงเดือน
เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ในวันที่ 8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับ
หัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์ดวงเดือน เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ
นิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท กิจกรรมอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์
ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์ดวงเดือน เภตรา ในกิจกรรม
อบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่
8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการ

เขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์ดวงเดือน เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
(3) แผนย่อย : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 8,15,22
ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริ
ยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผน
ธุรกิจ และอาจารย์ดวงเดือน เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : …500,000......บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน.......................63,974.................บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : ……………63,974……..........บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2-3 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่
2. ได้แผนธุรกิจที่พร้อมดาเนินธุรกิจได้จริง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์
ตาแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุริกิจและการบัญชี

โทรศัพท์ : 043556168 E-mail :

15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(The Pamphlet of Research,Services,and Technology Transfer)
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
4. กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัย
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :
1. มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
2. มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. มีเครื่องมือที่สาคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัย
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :
ได้ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดและเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพื่อประกันคุณภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักวิจัย

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ
1) หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 80 แห่ง
2) ระดับความพึงพอใจต่อจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วและประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายองค์กรภาคี
6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
สถาบั นวิจั ยและพัฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ การส่งเสริมการวิ จัยและบริการวิชาการใน
บริบทต่างๆ ของสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมการบริการวิชาการ และ
เครือข่ายองค์กรภาคี เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน
ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งได้ดาเนินการ จานวน 2 ฉบับ และได้เผยแพร่หน่วยงาน ไปยังหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 80 แห่ง มีจานวนงานวิจัยที่เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ จานวน 2 งานวิจัยต่อฉบับ
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
ได้ดาเนินการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 4 ฉบับ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม 2564 –
กันยายน 2564) และ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) และอยู่ระหว่างดาเนินการปีที่ 7 ฉบับที่ 2
มกราคม 2565 – มีนาคม 2565
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ ได้เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม คือ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เผยแพร่ข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่
มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น จานวนงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ
เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ จานวน 4 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม (จานวน 2 งานวิจัย/ฉบับ)
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
การจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ ได้เผยแพร่การบริการทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยสร้างการรับรู้ข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(4) เป้ า หมายระดั บ แผนงานย่ อ ย ภาคี ก ารพั ฒ นามี บ ทบาทในการพั ฒ นาสั ง คมมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(5) การบรรลุ เ ป้ า หมายแผนงานย่ อ ย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ร้ อยเอ็ ด ได้ มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 4 รูป)

10. งบประมาณ : ……………………………40,000…...........................................บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 40,000......................บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : ………… 20,000….................บาท
11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

12. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน......................................-...............................................................
...........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตาแหน่ง....ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา......
โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : sci.sak@gmail.com..........................................
14.วันที่รายงาน ณ วันที่.........30...........เดือน...มีนาคม.......พ.ศ........2565.........
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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

 สิน้ สุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 60 คน
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ :
5.1 เชิงผลผลิต (Output) :
1) จานวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80
3) ร้อยละนักวิจัยที่สามารถยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้ ร้อยละ 70
4) จานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน 10 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม
5.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองสามารถยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้
6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30น. – 16.30 น. ณ ห้องกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย
สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่สามารถได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญากาหนเพื่อให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น โดยมีผู้บริหาร

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน แบ่งเป็น แบบ
ออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จานวน 17 คน และแบบออนไซน์ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากอาจารย์จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อานวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญาและรักษาสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย
4.75 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด การยื่นขอลิขสิทธิ์ (งานวรรณกรรม/นาฏกรรม/ศิลปกรรม/ดนตรีกรรม/
โสตทัศนวัสดุ/ภาพยนตร์/แพร่เสียงแพร่ภาพ/งานในแผกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ) และทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ /เครื่องหมายการค้า/แบบผังภูมิของ
วงจรรวม/ความลับทางการค้า/สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์/พันธุ์พืชใหม่) โดยผู้เข้าร่วมโครงการ มีความมั่นใจและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.58 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทาให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ประเภทของลิขสิทธิ์ การได้มา
ซึ่งลิขสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ และให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่
เพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม มีค่าเฉลี่ย 4.85 และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.70 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้ มีนักวิจัยที่เข้า
ร่วมโครงการ จะนาความรู้ที่ได้รับไปยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้ 1 ผลงาน จานวน 39 คน จากนักวิจัยที่เข้าร่วมทั้งหมด
40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ชุมชนที่ยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา คือ อนุสิทธิบัตร จานวน 1 ผลงาน และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุสิทธิบัตร จานวน 2
ผลงาน รวมจานวน 3 ผลงาน และทาให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความ
เข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองสามารถยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการดาเนินงาน
3. รายงานสรุ ป และประเมิน ผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้ นโครงการ และจัดส่ งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนิน งานต่ อเป้า หมายของยุทธศาสตร์ ชาติ . ...........................................................................
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นพลังทางสังคมที่
สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย สามารถยื่นคาขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรที่สามารถได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากา
หนเพื่อให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นร้อยละนักวิจัยที่สามารถยื่น
ขอทรัพย์สินทางปั ญญาได้ ร้อยละ 70 และจานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน 10
งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม จากการดาเนินโครงการดังกล่าว มีนกั วิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จะนาความรู้ที่ได้รับไปยื่นขอ

ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 1 ผลงาน จานวน 39 คน จากนักวิจัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 มีนักวิจัยที่เข้า
ร่วมโครงการ ที่มีผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมชุมชนที่ยื่นขอทรัพย์ สินทางปัญญา คือ อนุ
สิทธิบัตร จานวน 1 ผลงาน และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุสิทธิบัตร จานวน 2 ผลงาน รวมจานวน 3 ผลงาน
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภั ฏร้อยเอ็ด ได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้นาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมี ตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้สามารถยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้ ร้อยละ 97.5
และจานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน 3 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม
(1) เป้า หมายระดั บแผนแม่บท ทุกภาคส่ ว นมีส่ ว นร่ว มในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ................................
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของพื้นที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถนาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา
ชี้นาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยื นต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมผ่านการทางานวิจัยและการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
(3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(4) เป้ า หมายระดั บ แผนงานย่ อ ย ภาคี ก ารพั ฒ นามี บ ทบาทในการพั ฒ นาสั ง คมมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(5) การบรรลุเ ป้า หมายแผนงานย่ อ ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสั งคมแห่ งการให้ แ ละ
ช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยนาองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ต น เ อ ง เ พื่ อ ส ร้ า ง สั ง ค ม คุ ณ ภ า พ
ส่ ง เสริ ม ประชาชนให้ มี ขี ด ความสามารถในการจั ด การวางแผนชี วิ ต สุ ข ภาพ ครอบครั ว การเงิ น และอาชี พ
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : ……………30,000…………………......บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน.................... 30,000......................บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : …………23,410………..........บาท
11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ :
ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย
2. นักวิจัยสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่สามารถได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากาหนดได้
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตาแหน่ง....ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา......
โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : sci.sak@gmail.com..........................................
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………30………เดือน ......มีนาคม....พ.ศ. .........2565.........
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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

 สิน้ สุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 60 คน
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ :
5.1 เชิงผลผลิต (Output) :
1) จานวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80
3) ร้อยละนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทางานวิจัยเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ และขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 70
5.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้
ความเข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ จั ด โครงการอบรมพั ฒ นานั ก วิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ แ ละเทคนิ ค การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ
ห้องกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนา

นักวิจัยให้สามารถทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และสามารถการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสู่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตามความต้องการของแหล่งทุนได้ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถทางาน
วิจัยเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติและขอทุนจากแหล่งทุนได้ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 86 คน แบ่งเป็น แบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) จานวน 36 คน และแบบออนไซน์ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 143.33 และได้รับ
เกี ย รติ อย่ างสู งยิ่ งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผลการดาเนินการพบว่าผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เกิดความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.62 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.70 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และจากการ
ประเมินโครงการ พบว่า อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.80 การจัดอบรมในครั้งนี้ มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จานวน 74 คน จากนักวิจัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการดาเนินงาน
3. รายงานสรุ ป และประเมิน ผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้ นโครงการ และจัดส่ งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนิน งานต่ อเป้า หมายของยุทธศาสตร์ ชาติ . ...........................................................................
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นพลังทางสังคม
ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ มี ผ ลงานวิ จั ย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัย
เชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนานักวิจัย
ให้สามารถพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดเป็นร้อยละนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทางานวิจัยเชิงพื้น ที่สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และขอ
ทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 70และจากการดาเนินโครงการดังกล่าว มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จานวน 74 คน จากนักวิจัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่

สามารถนาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้นาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
จานวน 74 คน จากนักวิจัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05
(1) เป้า หมายระดั บแผนแม่บ ท ทุกภาคส่ ว นมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาสั งคมเพิ่มขึ้น .............................
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของพื้นที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถนาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา
ชี้นาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมผ่านการทางานวิจัยและการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
(3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(4) เป้ า หมายระดั บ แผนงานย่ อ ย ภาคี ก ารพั ฒ นามี บ ทบาทในการพั ฒ นาสั ง คมมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(5) การบรรลุเ ป้า หมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสั งคมแห่ งการให้ และ
ช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยนาองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การพึ่ ง ตนเอง และการจั ด การตนเองเพื่ อ สร้ า งสั ง คมคุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ประชาชนให้ มี ขี ด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : ……………30,000…………………......บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน.................... 30,000......................บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : …………26,002 ………..........บาท

11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ :
ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม
2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ได้
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตาแหน่ง....ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา......
โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : sci.sak@gmail.com..........................................
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………30………เดือน ..... มีนาคม....พ.ศ. .........2565.........
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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

 สิน้ สุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย :
1) ประชาชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 50 คน
2) คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 50 คน
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ :
5.1 เชิงผลผลิต (Output) :
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80
3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะๆ ละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้น ร้อยละ 70
5) จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 18 กิจกรรม
6) จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละ
คณะ จานวน 24 กิจกรรม
5.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :
ประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะสามารถบูรณา
การกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพั ฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ ดาเนินการจัดประชุม คณะกรรมการ
บริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรายงาน (1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน องค์ประกอบ การบริการ
วิชาการแก่สังคม (2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปี 2563 องค์ประกอบที่ 3 บริการ
วิชาการแก่สังคม (3) รายงานผลการดาเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2564 (4) คาสั่ง
คณะกรรมการบริ การทางวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปี 2565 (5) รายละเอียดกิจกรรมภายใต้
โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6) ปฏิทินการดาเนินงาน ด้านการ
บริการวิชาการ (7) แบบฟอร์มการดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8)
การทบทวนแผนบริการวิชาการ ประจาปี 2564 และการจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี 2565
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2 ได้ดาเนินการประชุมวางแผน มอบหมายการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ดาเนินกิจกรรม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ
สังคม ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าว คณะละ 30,000 บาท เพื่อดาเนินการให้บริการทางวิช าการกับ กลุ่ มเป้าหมายพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และกาหนดส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติการดาเนินการในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนิน
โครงการ วางแผน และออกแบบกิจกรรม ดาเนินโครงการเพื่อให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์
ความรู้ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มีเข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อขจัดอุปสรรค ข้อจากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วม
ในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิม
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด เป็ น มิ ติ ด้ า นโอกาสของดั ช นี ชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(5) การบรรลุเ ป้า หมายแผนงานย่อ ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ได้ เสริมสร้างสั งคมแห่ งการให้ แ ละ
ช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และ
เยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)

10. งบประมาณ : ………300,000 ………......บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน : ..................... -.....................บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : ………………-…..……..........บาท
11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ :
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้
3. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
-

14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตาแหน่ง....ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา......
โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com..............................
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………30……เดือน ....มีนาคม.........พ.ศ. ........2565.........
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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

 สิน้ สุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย :
1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
2) ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 2 แห่ง
3) คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 50 คน
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1. เชิงปริมาณ (Output)
1) จานวนชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 ชุมชน/องค์กร
2) ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 100 คน
3) มีชุมชนต้นแบบในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ อย่างน้อย 2 แห่ง
4) มีผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน อย่างน้อย 6 ผลิตภัณฑ์
2. เชิงคุณภาพ (Outcome)
1) ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความสาคัญของผู้สูงอายุในชุมชน
2) ผู้สูงอายุสามารถใช้ประสบการณ์ ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
3) ผู้สูงอายุมีอาชีพสร้างรายได้

6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนิน การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติโครงการ และประชุมวางแผนกาหนดการดาเนินกิจกรรมที่ 1 ในเดือนเมษายน 2565
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
อนุมัติโครงการ และประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน โดยประสานเทศบาลตาบลท่าม่วง และเทศบาลตาบลมะอึ
เพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนชี้แจงวัตถุประสงค์การ
จัดโครงการ
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ร้ อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ ทุกคณะมีส่ ว นร่ว มในการดาเนินโครงการ วางแผน และ
ออกแบบกิจกรรม ดาเนินโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับองค์ความรู้ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถใช้ประสบการณ์ ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเปิด
โอกาสให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ได้ เ สริ ม สร้ า งชุ ม ชนให้ มี เ ข้ ม แข็ ง ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสุ ข อนามั ย
ด้ า นการประกอบอาชี พ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ขจั ด อุ ป สรรค ข้ อ จ ากั ด การบริ ห ารทรั พ ยากรชุ ม ชน ให้ มี ก าร
บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริ หารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัด
เป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ป ระชาชนกลุ่มต่างๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิม
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด เป็ น มิ ติ ด้ า นโอกาสของดั ช นี ชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(5) การบรรลุเ ป้า หมายแผนงานย่อ ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ได้ เสริมสร้างสั งคมแห่ งการให้ แ ละ
ช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และ
เยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)
10. งบประมาณ : ………150,000 ………......บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน : ..................... -.....................บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : ………………-…..……..........บาท
11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชุมชนตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ และชุมชนตาบลมะอึ อาเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม
2) เกิดการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3) ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้
4) ได้ชุมชนต้นแบบในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
5) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตาแหน่ง....ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา......
โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com..............................
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………30……เดือน ....มีนาคม.........พ.ศ. ........2565.........
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ห้วงเวลารายงาน :
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  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

 สิน้ สุดโครงการแล้ว

3.ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ )
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย :
1) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 100 คน
2) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 8 ชุมชนๆ ละ 40 คน
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1. เชิงผลผลิต (Output) :
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80
3) จานวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน จานวน
2 โครงการ
4) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
จานวน 4 เครือข่าย
5) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมร้อยละ 90

2. เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
6. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)
ในระหว่ า งวั น ที่ 19-28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
ได้ดาเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้ อยเอ็ดและชุมชนท้อ งถิ่น อย่ างยั่ งยื น ประจาปีงบประมาณ 2565 และได้กาหนดจัดกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของชุมชนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชนท้องถิ่น จานวน 8 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นเครือข่าย ได้แก่ (1) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตาบลยาง
คา อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (2) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 11 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (3)
บ้านผือฮี หมู่ที่ 2 ตาบลดงแดง อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (4) บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบลค้อใหญ่ อาเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (5) บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ 9 ตาบลหนองทัพไทย อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (6) บ้านบุมะเขือ
หมู่ที่ 2 ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (7) บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5 ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด และ(8) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การปกครองกับท้องถิ่น และประชาชน จานวนรวม 335 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
การประเมิ น พบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.00
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม เพิ่มขึ้น (ก่อนการอบรม มีค่าเฉลี่ย 2.86 หลังอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.16) มี
ความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ (มีค่าเฉลี่ย 4.16) และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การจัดการขยะได้
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)
ไตรมาสที่ 1 ได้ดาเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียน
โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ไตรมาสที่ 2 ได้ดาเนินการจั ด กิจ กรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของชุมชนท้องถิ่น ให้กับประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดและส านั ก งานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการทางวิช าการแก่ชุมชนให้
สามารถบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ น และการบริ ห ารจั ด การขยะ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และวางแผนกาหนดกิจกรรม 2 การศึกษาดูงานต้นแบบความสาเร็จ
ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในเดือนเมษายน 2565

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดาเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)
ผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างพลังทางสังคม คือ ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการจัดการขยะควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น
ผลการดาเนิน งานต่ อเป้า หมายของแผนแม่บท................................................................................
การจั ดกิจ กรรมการจั ดอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก ารในครั้ งนี้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายและภาคี
เครื อ ข่ า ยในที่ นี้ คื อ องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ โดย
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานราก
ของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะ ตลอดจนชุมชนสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิม
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด เป็ น มิ ติ ด้ า นโอกาสของดั ช นี ชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(5) การบรรลุเ ป้า หมายแผนงานย่อ ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ได้ เสริมสร้างสั งคมแห่ งการให้ แ ละ
ช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จั ด การตนเอง ในมิ ติ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จานวน 3-5 รูป)
(1) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตาบลยางคา อาเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด

(2) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 11 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

(3) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านผือฮี หมู่ที่ 2 ตาบลดงแดง อาเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

(4) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบลค้อใหญ่ อาเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด

(5) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 วัดทุ่งรังษี บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ 9 ตาบลหนองทัพไทย
อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

(6) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ 2 ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

(7) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 วัดเทพธิดาวนาราม บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5 ตาบลพระ
เจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

(8) ภาพการดาเนินโครงการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

10. งบประมาณ : ………400,000 ………......บาท
จานวนเงินงบประมาณตามแผน : กิจกรรมที่ 1 จานวน 84,700 บาท
จานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : กิจกรรมที่ 1 จานวน 84,700 บาท
11. สถานที่ /พื้นที่ดาเนินการ :
(1) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตาบลยางคา อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
(2) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 11 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(3) บ้านผือฮี หมู่ที่ 2 ตาบลดงแดง อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
(4) บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบลค้อใหญ่ อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

(5) บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ 9 ตาบลหนองทัพไทย อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
(6) บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ 2 ตาบลศรีสมเด็จ อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
(7) บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5 ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
(8) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
3) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
4) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
13. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์...ตาแหน่ง....ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา......
โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com..............................
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………30……………เดือน ...มีนาคม..........พ.ศ. .................2565.................
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com

