สรุปผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2564
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับ

ช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด19 และ
นายกเทศมนตรีหมดวาระ คณะฯ ดาเนินการดังนี้
- ประชุมปรับแผนการดาเนินงาน
คนในชุมชนฐานราก
- ค้นหาแกนนาและสร้างกลไก
(คณะฯ มีเป้าหมายพัฒนา การทางานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม (กลุม่ นาแปลง
พื้นที่ตาบลหนองหลวง
ใหญ่ 2 กลุ่ม)
เป็นพื้นที่รูปธรรมบริการ
- ดาเนินกิจกรรมตามมาตรการ
วิชาการ จากการสรุป/
ของท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย ได้แก่ จากัดจานวนคน
ทบทวนการดาเนิน
เว้นระยะห่าง สวมแมส วัดอุณหภูมิ และมีจุดเจลแอลกอ
โครงการxu2563 ร่วม
กัประชาชนและ อปท. ใน ฮอลล์
พื้นที่ตาบลหนองหลวงที่ - จัดกิจกรรมนอกพื้นที่ที่ไม่มผี ล
เข้าร่วมโครงการ มีความ
ต่อการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และ
สนใจและเสนอให้
การชี้ แ จงโครงการให้ เ ข้ า ใจเร่ ง ด าเนิ น การตามแผน
โครงการฯ ปี 2564
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูก หลั ง จากการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี แ ล้ ว เสร็ จ ใช้
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม เป็ น นั ก ศึ ก ษาของคณะที่ ส ามารถ
แปรรูป และการตลาด
ขมิ้นและกล้วยน้าว้าแบบ กากับและติดตามได้

ปี
2564

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

250,000

250,000

250,000

250,000

750,000

ผล

32,480

32,480

120,086

564,954

750,000

ครบวงจร)

2.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการสารวจพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทาง
การทางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึง
กลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุม ชนเพื่อกาหนด
พื้น ที่ ในการพัฒนาเชิง พื้น ที่ ในการเป็น ชุม ชนต่อเนื่ อง ได้แ ก่
พื้น ที่ ตาบลท่ าม่วง อาเภอเสลภูมิ จัง หวัด ร้อยเอ็ด และพื้น ที่
ตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจ กรรมที่ 2 ได้กาหนดพื้น ที่ และขออนุมัติโ ครงการในการ
ดาเนินการ จานวน 498,660 บาท ระหว่างเดือนสิงหาคม –
กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

ปี
2564

1

2

ไตรมาส
3

แผน

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

ผล

0.00

200,000

200,000

400,000

800,000

4

รวม

ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาอุปสรรค :
การดาเนินงานไตรมาสที่
1 และ 2 นอกจาก
สถานการณ์ระบาดของโค
วิด19 แล้ว ยังปัญหาที่
สาคัญคือ นายกเทศมนตรี
ตาบลหนองหลวงซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุนและดาเนิน
โครงการร่วมกันตลอดปี
2563 หมดวาระ และอยู่
ระหว่างการหาเสียง
เลือกตั้ง ทาให้การลงพื้นที่
ไปจัดกิจกรรมถูกเพ่งเล็ง
และทาได้ไม่เต็มที่ จน
เลือกตั้งเสร็จปลายเดือน
มีนาคม พร้อมทั้งเกิดการ
ระบาดของโควิด 19 อี
กระรอก นอกจากนี้
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีจานวนน้อย
เนื่องจากมาตรการของ
มหาวิทยาลัย

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1.เกิดร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาค
ชุมชนและภาครัฐ
2.ประชาชนมีแนว
ทางการหารายได้เพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมี
ความรูค้ วามเข้าใจในด้าน
อาชีพ ด้านการศึกษา และ
ด้านสุขภาวะ
4.ประชาชนได้ทา
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน
5.ประชาชนมีความ
รัก ความสามัคคี ในการ
ทางานร่วมกัน และอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
6.นักศึกษาได้เข้า
ร่วมโครงการมีรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชน

การพัฒนาท้องถิ่นนั้นทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎได้
คานึงถึงการทางานบูรณา
การร่วมกันทุกภาคส่วน
กับหน่วยงานในพื้นที่โดย
ได้ให้ความสาคัญกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ 5 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
25 คนและอาจารย์เข้า
ร่วม 12 คน

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1.ส่งเสริมการปลูกมันม่วง
2.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อการแปรรูป
3.การแปรรูปใบชะพลู (ผักอีเลิศ)
4.ผลิตภัณฑ์จากโกโก้ (เส้นสปาเก็ตตี้โกโก้)
5.ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบโกโก้
กิจกรรมที่ 3 การกากับติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผล
การดาเนินงานโครงการในงบประมาณ 300,000 โดยการ
น าเสนอผลการด าเนิน งานโครงการ ในวั น ที่ 22 กั น ยายน
2564 โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1.การจัดจาหน่ายมันม่วง
2.การแปรรูปผงมันม่วง
3.การจัดจาหน่ายปลาดุก
4.การแปรรูปปลาดุกตากแห้ง
5.ชาอีเลิศ สูตรผสมใบเตย
6.ผงอีเลิศ สูตรเข้มข้น
7.ใบชะพลู เครื่องเทศ
8.ขนมดอกจอกอีเลิศ
9.เส้นสปาเก็ตตี้โกโก้
10.ผงโกโก้
11.ข้าวเกรียบโกโก้พร้อมทาน 12.ข้าวเกรียบโกโก้แห้ง
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคุณลักษณะคน
3.โครงการส่งเสริม
ความรักความสามัคคี ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย,
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาสื่อการเรียนการสอน ในหลักสูตร
และวินัยของชาติ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2564),
กิจกรรมที่ 3 การสร้างแกนนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด รุ่น 2 จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
4 ประการ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี และวินัยของชาติ,
กิจกรรมที่ 4 การสร้างแกนนาและเครือข่ายสถานศึกษา รุ่น 2
ในการเผยแพร่หลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4
ประการ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี และวินัยของชาติ,
กิจกรรม 5 การสร้างแกนนาและเครือข่ายชุมชน รุ่น 2 ในการ
เผยแพร่หลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
(หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
และวินัยของชาติ,
กิจกรรม 6 การประกวดโครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
สถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน เพื่อส่งเสริมความรัก ความ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564

1

2

ไตรมาส
3

แผน

200,000

200,000

200,000

100,000

700,000

ผล

0.00

100,000

300,000

300,000

700,000

4

รวม

ปัญหาอุปสรรค
แข่งขัน ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของ
ประเทศและของจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการกาหนด
พื้นที่เป้าหมายในการ
พัฒนาผลิตนั้นได้มีการ
ประชุมภาคีเครือข่ายใน
การกาหนดพื้นที่และรับ
ฟังปัญหาจากสานักงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
3.จานวนองค์ความรู้ที่
ได้รับในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 5 องค์ความรู้
4.จานวนรายวิชาใน
หลักสูตร ที่มีการบูรณา
การจัดการเรียนการสอน
จานวน 10 รายวิชา

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่
ประชาชนในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา มี
แนวความคิดในทาง
การเมืองหรือความเห็น
ต่างในทางการเมือง ที่อาจ
ส่งผลต่อความความสมัคร
สมานสามัคคีของคนใน
ชาติและส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลัก อันได้แก่
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

1. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชนต่อการ
เสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคี และวินยั ของชาติ
เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความตระหนักรู้และมี
พฤติกรรมเชิงบวกต่อ
พัฒนาตนเองให้มีความรัก
ความสามัคคีและวินยั ของ
ชาติ อันจะนามาซึ่งสังคม
แห่งความสุขภายใต้ความ
แตกต่างทางสังคม และ
สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่น
ได้

ชื่อโครงการ

4 โครงการการ
พัฒนาระบบข้อมูล
ตาบลในจังหวัด

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สามัคคี และวินัยของชาติ ภายใต้คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ,
กิจกรรม 7 การนาไปใช้และการพัฒนาต่อยอดแกนนากลุ่ม
สถานศึกษาและแกนนาชุมชน รุ่นที่ 1” เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี และวินัยของชาติ,
กิจกรรม 8 การสร้างการวิจัย หัวข้อ “การส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี และวินัยของชาติ สาหรับประชาชนใน เขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรม 1 วางแผนและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ไตร
มาส 3-4 ปีงบ 2564
กิจกรรมที่ 2 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล (MOU)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564
แผน
ผล

5.โครงการสนับสนุน
สื่อวีดีทัศนประกอบ
การเรียนการสอนเพื่อ
แก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก

1. พัฒนาสื่อวีดีทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้ 4 เรื่อง
1.1 วิดีทัศน์ กิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาผู้สูงอายุโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
1.2 โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมต้นแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 สารคดีเพื่อการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรเกลือท้องถิ่นเพื่อวิถี
ชุมชนที่ยั่งยืน
1.4 การขึ้นรูปเส้นใยจากรังไหมที่เหลือใช้สู่การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกล ดาเนินการปรับปรุงและแก้ไข ระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย iElearn (https://e- learning.reru.ac.th)
3. อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการผลิต
สื่อแบบคลิปวิดีโออย่างง่ายและเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในยุคโควิด-19 ด้วยระบบ iElearn (https://elearning.reru.ac.th)และการเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในยุคโควิด-19ด้วยระบบ iElearn
(learning.reru.ac.th

ปี
2564
แผน
ผล

1

2

200,00 200,000
0
0.00
200,000

1

2

250,00 250,000
0
0.00
0.00

ไตรมาส
3

ปัญหาอุปสรรค

4

รวม

300,000

300,000

1,000,000

400,000

400,000

1,000,000

ไตรมาส
3

4

รวม

250,000

250,000

750,000

200,000

550,000

750,000

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์
การติดต่อโรคติดเชื้อโค
วิค-19 ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมเกิดความล่าช้า
และอาจไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ได้พัฒนาระบบข้อมูล
ตาบล 1 ระบบ

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID
– 19) ทาให้การ
ดาเนินงานเป็นไปล่าช้า
ไม่สามารถดาเนินการจัด
อบรมให้กับนักศึกษาได้

- ผู้สอนและผู้เรียนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการ
- ผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอก
สามารถจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
- สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

6.โครงการสร้างเสริม ดาเนินงานในกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงวัยเรียน
สุขภาพบุคคลทุกกลุ่ม -สร้างเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต ความฉลาดทาง
วัยของประชาชนฯ
อารมณ์ และการใช้ สื่ อ ดิ จิ ท อลอย่ า งสร้ า งสรรค์ และ
ส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียนดาเนินงานในกลุ่มผู้สูงอายุ
-สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ด้วยนวัตกรรม
ดนตรีบาบัด และนวัตกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

แผน

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

ผล

0.00

200,000

200,000

400,000

800,000

7. โครงการวิศกร
สังคม

ปี
2564

1

2

ไตรมาส
3

4

แผน

100,000

100,000

200,000

ผล

0.00

200,000

200,000

กิ จ กรรม 1 ด าเนิ น โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขยายผล
วิศวกรสังคม ในระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563
กิ จ กรรม 2 ด าเนิ น โครงการวิ ศ วกรสั ง คมเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
สร้างสรรค์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
กิ จ กรรม 3 ด าเนิ น การในไตรมาสที่ 3 – 4 การด าเนิ น
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ทักษะกระบวนการของวิศวกรสังคม โดยมีคุณลักษณะ
หลัก 4 ประการ ในระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564

ปี
2564

1

4

1500,00
0
400,000

รวม

รวม
550,000
550,000

ปัญหาอุปสรรค
ลดจานวนคนเข้ากลุ่มที่มี
ขนาดเล็กลง กลุ่มละ 5
คน หรือใช้วิธีการเยี่ยม
บ้านกลุ่มเป้าหมายเป็น
รายบุคคล
-การดาเนินงานช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ไม่
กระทบต่อแผนงานใน
ภาพรวม สามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และ
ครบถ้วนทุกกิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและการเจริญ
เติบและพัฒนาการสมวัย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100
2. ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยมีความรู้และ
พฤติกรรมในการใช้สื่อ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ใน
ระดับดี ร้อยละ 100
3. เด็กวัยก่อนเรียนมี
ความฉลาดทางอารมณ์
ในระดับดี ร้อยละ 100
4. เด็กวัยเรียนมี
สุขภาพจิตในระดับดี
ร้อยละ 100
5. ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
มีความรู้และทักษะการ
ใช้ดนตรีบาบัดในการ
ดูแลสุขภาพในระดับดี
ร้อยละ 100
6. ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมี
ความรูและทักษะการ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในระดับดี ร้อยละ 100
เนื่องจากสถานการณ์การ 1. นักศึกษาจานวน 90
ติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 คน ได้เรียบรู้ทักษะ 4
ทาให้การดาเนินกิจกรรม ประการของวิศวกรสังคม
เกิดความล่าช้าและอาจไม่ 2. อาจารย์/บุคลากร
เป็นไปตามระยะเวลาที่
จานวน 36 คน ได้เรียนรู้
กาหนด
กระบวนการพัฒนา
นักศึกษาโดยโมเดลวิศวกร
สังคมและนากระบวนการ
ของโมเดลวิศวกรสังคมไป
บูรณาการเรียนการสอน
การพัฒนานักศึกษา

ชื่อโครงการ

8.โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
1. กิจกรรมการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพตาบลตาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
(MOU)
2. กิจกรรมการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ต้นทาง (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ได้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นบุคลากรจากทุกคณะ เพื่อทาหน้าที่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ บุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
รวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
การประกันคุณภาพส่งเสริมสนับ สนุนคณาจารย์ บุ คลากรให้ มี
ความรู้แ ละประสบการณ์ในการบริก าร วิชาการมาใช้ในการ
เรียนการสอนและส่งเสริมหน่วยงานให้ เรีย นรู้แ ละใช้ประโยชน์
จากการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ข อง
หน่วยงาน ชุมชนและองค์กรภายนอก
กลางทาง (ระหว่ า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2564) ได้
ดาเนินการ
1. การประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการครั้งที่ 1/2564
ในวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2564 โดยสรุ ป ผลการประชุ ม การ
ดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี 2564 ดังนี้
- กาหนดประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประเด็นการให้บริการวิชาการ
- พื้นที่ดาเนินการ : อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิจารณา
ชุมชนตาม MOU คือ ตาบลท่าม่วง ตาบลเกาะแก้ว และตาบลมะ
อึ เป็นพื้นที่ดาเนินการบริการทางวิชาการ
- ระยะเวลาการดาเนินการ : ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564
- งบประมาณดาเนินการ คณะละ 25,000 บาท
2. การทบทวนบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือ (MOU) เนื่อ งจาก
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลตาบลท่า
ม่วง เทศบาลตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
เทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวั ช บุ รี จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ ค รบ
ระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี จึงได้กาหนดจัดการทบทวนบั นทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขึ้น โดยเข้าพบนายกเทศมนตรีทั้ง
3 เทศบาล ในวั น ที่ 14-15 มิ ถุ น ายน 2564 และวั น ที่ 22
มิถุ นายน 2564 เพื่อ ปรึก ษาหารือ นโยบายความร่ว มมือ และ
กาหนดวันที่จะดาเนินการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพแต่ละตาบล
3. การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพต าบลท่ า ม่ ว ง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ผู้นาชุมชน ผู้อานวยการ

ปี
2564

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

50,000

50,000

100,000

1000,000

300,000

ผล

50,000

50,000

100,000

1000,000

300,000

ปัญหาอุปสรรค
1. จากการวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชน พบว่า
ชุมชนยังมีปัญหา ด้าน
เศรษฐกิจ ประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิตและสังคม
การศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย
ช่วยพัฒนาผ่านความ
ร่วมมือทางวิชาการ
2. เนื่องจากอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้
เป็นพื้นที่บริการทาง
วิชาการ เพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
โครงการบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นและสังคม
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพตาบลตาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
(MOU)
2. กิจกรรมการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ

9.โครงการทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตาบล ผู้อ านวยการโรงเรีย น และ
ประชาชน ต าบลละ 30 คน ท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
อุปสรรค และโอกาส ของตาบล
ปลายทาง (ระหว่ า งเดือ นกรกฎาคม – กั น ยายน 2564) ได้
ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ ความถนัด
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยงสร้า งองค์
ความรู้ สวัสดิการต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : การจัดทาแหล่งเรียนรู้
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในเขตป่าโคกทุ่งบะ
เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไป ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรีย นรู้
ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น พื ช
สมุนไพรในป่าโคกทุ่งบะ
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ความรู้
การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้พัฒนาเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้า ใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชน
และวิถีชุมชน ผ่านแอปพลิเคชัน
3. คณะพยาบาลศาสตร์ : ได้จัดกิจกรรมชีวิตวิถีปกติใหม่ (New
Normal) คนไทยปลอดภัย โควิด 19 เพื่อ ส่งเสริมความรู้แ ละ
ความตระหนักของประชาชนในชุมชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน
ด้วยอาหารดี สิ่งแวดล้ อมดี ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิค -19 เพื่อ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
ไตรมาส 1-2 : ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการ
การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้ในประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งเป็นประเพณี
ประจาจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาหลายสิบปี ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้พิธีการต่างๆ เริ่มตั้งแต่พิธีเชิญพระอุปคุต
พิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน การให้ทานของพระเวสสันดร
ชาดก รวมไปถึงเรียนรู้ เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งในแต่ละ
กัณฑ์ จะมีพระคาถา รวมกันถึง 1,000 พระคาถา ยกตัวอย่าง
เช่น กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ ประสาทพร

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564

ไตรมาส
3

1

2

4

รวม

แผน

100,000

100,000

200,000

100,000

500,000

ผล

100,000

100,000

200,000

100,000

500,000

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 (Covid - 19)
กาลังระบาดระลอกใหม่
จึงยังไม่มีความชัดเจใน
รูปแบบการดาเนิน
กิจกรรม และยังไม่ได้
แบ่งหน้าที่การดาเนินที่
ชัดเจน รอประเมิน

ได้ผลงานด้าน
วารสารวิชาการ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม “วารสาร
ทุ่งกุลา” ฉบับที่ 1 1.
บทความเรื่อง ความ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจครัวเรือนของ
ชาวนาในลุม่ แม่น้าชี

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
แก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระ
เวสสันดร อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้ คือ ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์
สมบัตดิ ังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นทีช่ อบเนื้อเจริญ
ใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ อีกเช่นเดียวกันจะได้
บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างที่งดงาม มีความ
ประพฤติดีกริยาเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนา
ความรู้ไปปฏิบัติตนให้เป็นผู้พึ่งประสงค์ คือประพฤติตนให้อยู่
ในกรอบของความถูกต้องและความดี ทั้งปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคนและให้มีความเที่ยธรรม ไม่
ลาเอียง ได้อีกด้วย
ไตรมาส 3-4 : โครงการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
จัดทาวารสารเผยแพร่องค์ความรู้ จานวน 6 เรื่อง และ สร้าง
แหล่งเรียนรู้ จานวน 2 แหล่งเรียนรู้ คือ พระธาตุอูปมุง วัด
พระธาตุอุปมุง ตาบลโพธิ์ศรีสว่าง อาเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และ สิมโบราณวัดเหนือบ้านท่าม่วง ตาบลท่าม่วง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดวารสารวิชาการ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม “วารสารทุ่งกุลา” ฉบับที่ 1
1. บทความเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครัวเรือน
ของชาวนาในลุ่มแม่น้าชี พุทธศักราช 2440 - 2520
2. บทความเรื่อง พระธาตุพนมจาลองเมืองร้อยเอ็ด : สัญญะ
แห่งศรัทธารูปแบบใหม่ในอีสาน
3. บทความเรื่อง “ข้าวหนม หรือขนม” กับวัฒนธรรมการกิน
ของหวานของคนอีสาน
4.บทความเรื่อง ยกอ้อยอครู หมอลาฉวีวรรณ ดาเนิน
5.บทความเรื่อง การใช้กิจกรรมตัวอย่างเพื่อพัฒนาสื่อการสอน
ในรายวิชาการออกแบบสื่อและนวัตกรรมศิลปศึกษา และการ
จัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ศิลปะ โดยใช้เทคนิค
ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการพิมพ์ย้อมจากสีธรรมชาติ
6. บทความเรื่อง พระเวสสันดรชาดกกับศิลปะไทยในวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย : พระธาตุอูปมุง วัดพระธาตุอูปมุง ตาบล
โพธิ์ศรีสว่าง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเชื่อมโยงให้
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา SOS4209

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค
สถานการณ์ ก่อนจะสรุป
การดาเนินกิจกรรม เพื่อ
จัดดาเนินกิจกรรมในแจ่
ละไตรมาส

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
พุทธศักราช 2440 2520
2. บทความเรื่อง พระ
ธาตุพนมจาลองเมือง
ร้อยเอ็ด : สัญญะแห่ง
ศรัทธารูปแบบใหม่ใน
อีสาน
3. บทความเรื่อง “ข้าว
หนม หรือขนม” กับ
วัฒนธรรมการกินของ
หวานของคนอีสาน
4.บทความเรื่อง ยก
อ้อยอครู หมอลา
ฉวีวรรณ ดาเนิน
5.บทความเรื่อง การใช้
กิจกรรมตัวอย่างเพื่อ
พัฒนาสื่อการสอนใน
รายวิชาการออกแบบสื่อ
และนวัตกรรมศิลปศึกษา
และการจัดชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ศิลปะ โดยใช้
เทคนิคศิลปะภาพพิมพ์
ด้วยกระบวนการพิมพ์
ย้อมจากสีธรรมชาติ
6. บทความเรื่อง พระ
เวสสันดรชาดกกับศิลปะ
ไทยในวัดจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ

10.โครงการพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการ
สอน นศ.ครู 12
สาขาวิชา

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรครุ
ศาสตร์-บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สร้างแหล่งเรียนรู้ โดยจัดทาป้ายความรู้ เพื่อจะใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าหรือพัฒนาชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป รายวิชาของอาจารย์ ดร.เกศินี
ศรีวงค์ษา
2. การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย : สิมโบราณวัดเหนือบ้านท่าม่วง ตาบลท่า
ม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเชื่อมโยงให้เข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา SOE4209 ทานุบารุงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ โดย
จัดทาป้ายความรู้ เพื่อจะใช้ประโยชน์เป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าหรือพัฒนาชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป
รายวิชาของอาจารย์ ดร.เกศินี ศรีวงค์ษา
เนื่องจากสถานการณ์ดัง กล่าวท าให้กิจกรรมคลาดเคลื่อน
โดยหลายสาขาเปลี่ ยนกระบวนการเป็น การอบรมออนไลน์
ทดแทน และได้ดาเนินการครบทุกสาขาวิชาโดยนักศึกษาได้นา
ความรู้จากศาสตร์การสอนของตนเองผ่านการอบรมออนไลน์
ได้ น าไปใช้ ใ นโรงเรี ย นที่ ต นเองฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ อยู่
ประมาณ 500 โรงเรียน ตามจานวนของโรงเรียนที่นักศึกษาได้
ออกฝึกประสบการณ์ ซึ่งนักศึกษามีความพร้อมในการสอนแบบ
ออนไลน์ตามศาสตร์สาขาของตน รวมถึงการสอนแบบ 5 on
ตามที่ สพฐ.มีนโยบาย ให้แต่ละสถานศึกษาปรับกระบวนการ
สอนตามสถานการณ์ของโรงเรียนนั้น โดยในระหว่างนี้ยัง คงมี
การอบรมออนไลน์เกี่ยวกับทักษะและการสอนให้สอดคล้องกับ
การเข้ารับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชี พ ครู
รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านของการทา
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพิ่มเติม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564

ไตรมาส
3

1

2

4

รวม

แผน

300,000

300,000

300,000

360,000

960,000

ผล

0.00

0.00

400,000

560,000

960,000

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค....
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศ
ไทย มีการตรวจพบเชื้อ
อย่างต่อเนื่อง โดยมี
แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
หลายสถานศึกษาได้ปิด
เพื่อลดผลกระทบ ซึ่งทา
ให้กิจกรรมการอบรมที่แต่
ละสาขาวิชาได้กาหนดไว้
ในช่วงเดือนเมษายน โดย
ในช่วงดังกล่าวนักศึกษา
จะได้กลับมาจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมการอบรมตามแต่
ละศาสตร์สาขาได้วาง
เอาไว้เพื่อให้พร้อมสาหรับ

1) มีความรู้ในด้านทักษะ
และเทคนิคการสอนใน
ศาสตร์ของตนเองอย่างดี
2) สามารถนาความรู้ไปใช้
ในการทดสอบและ
ประเมินสรรมถนะวิชาชีพ
ครูได้อย่างมีคุณภาพ
3) ผลงานวิจยั ได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือใน
วารสารไม่ต่ากว่า TCI 2

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

11.โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านการ
เขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักศึกษาครู เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนของนักเรียน จากผลการดาเนินงานในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ คณะ ดาเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้า
รวมโครงการคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 55 คน
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 54 คน
3. สาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 16 คน
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 15 คน
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 10 คน คณะดาเนินงาน
ได้ดาเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนของ
นักเรียน คือ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์นาคิน และทีมงาน มา
เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดาเนินกิจกรรมตลอด
ทั้ง 2 วัน คณะดาเนินงานได้จัดทาแบบ ประเมิน และดาเนินการ
สรุปโครงการต่อไป
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม EBook เพือ่ การอานและเขียนสาหรับผู้เรียน จากผลการ
ดาเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะดาเนินงานไดจัดอบรม
ใหกับนักศึกษาครู คณะ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเขารวมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 ชั้นปที่
3 ชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 5 ในแตละสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 59 คน
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 5 คน คณะดาเนินงาน ได้
ดาเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานปฏิบัติ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564

ไตรมาส
3

1

2

4

รวม

แผน

100,000

100,000

100,000

200,000

500,000

ผล

0.00

0.00

200,000

300,000

500,000

ปัญหาอุปสรรค
การลงพื้นที่ 1 โรงเรียน 1
สาขาวิชา ซึ่งไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตามแผน
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID – 19) ทาให้การ
ดาเนินงานเป็นไปล่าช้าไม่
สามารถดาเนินการจัด
อบรมให้กับนักศึกษาได้
ปัญหาอุปสรรค....
1.การประสานงานกับ
โรงเรียน มีการยกเลิก
การเข้าร่วมอบรม
บางส่วนเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19
ในประเทศไทย แต่
เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วง
ระบาด ทางคณะ
ดาเนินงานจึงมีมาตรการ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 2. ความ
ชัดเจนในระเบียบการ
เบิกจ่ายฯ และความ
เข้าใจในระเบียบการ
เบิกจ่ายฯ ของคณะ
ดาเนินงาน ที่ยังไม่ชัดเจน
ทาให้เกิดการแก้ไข
โครงการหลายครั้งก่อน
ได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้
การอนุมัติโครงการล่าช้า
และคณะทางานต้อง

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

1) มีการยกระดับความรู้
ทักษะและสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูในการ
พัฒนานวัตกรรม ebook เพื่อ การอ่านและ
เขียนของผู้เรียน โดย
นักศึกษาครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม ประเภท
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนนักเรียน
เมื่อไปฝึกประสบการ
วิชาชีพครู
2) มีการปรับเปลี่ยนสื่อ
การสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาครู
ให้สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมี
การปรับตัว และสร้าง
มโนทัศน์จากการเรียนรู้
ในยุคที่ไร้ พรมแดน โดย
เน้นรูปแบบการจัดการ

ชื่อโครงการ

12. โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา นวัตกรรม E-Book เพื่อการอานและเขียนสาหรับ
ผูเ้ รียน คือ อาจารยธเนศ ยืนสุข มาเปนวิทยากรบรรยายเชิง
ปฏิบัติการในการดาเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน คณะดาเนินงาน
ไดจัดทาแบบประเมิน และดาเนินการสรุป โครงการตอไป
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรม ebook เพื่อการอ่านและเขียนของ ผู้เรียน จากผลการดาเนินงาน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะดาเนินงานได้จัดอบรมให้กับ
นักศึกษาครู คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมี
นักศึกษาสนใจเข้ารวมโครงการคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2
สาขาวิชารวมทั้งสิ้น 90 ดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาวิชาสังคมศึกษา จานวน 60 คน
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา จานวน 30 คน
คณะดาเนินงาน ได้ดาเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากร
ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การอ่ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย น เน้ น การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนานวัตกรรม e-book เพื่อการอ่านและเขียนของผู้เรียน คือ
อาจารย์ดร.ทองมี ละครพล และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย
และ อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ในแต่ละรุ่นมีการ
การดาเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน คณะดาเนินงาน ได้จัดทาแบบ
ประเมินและดาเนินการสรุปโครงการต่อไป ซึ่งภายหลังจาการ
อบรมคณะดาเนินการโครงการได้ติดตามผลการดาเนินงานและ
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี ค วามรู้ และทั ก ษะในการพั ฒ นา
นวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เห็นได้จากผลงานของนักศึกษา
ศูนย์ภาษา ได้ดาเนินการจ้างเหมาพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR
พร้อมสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ สาหรับนักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 5,000
สิทธิ์ โดยมีกิจกรรมและวิธีการอบรมดังนี้
กลุ่มเป้าหมายที่ 1
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 จานวน 1,200 คน
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 63 จานวน 1,200 คน
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 62 จานวน 1,232 คน
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 จานวน 1,088 คน
รวมทั้งสิ้น 5,000 คน
วิธีการอบรม
- ดาเนินการจัดสอบ CEFR ให้นักศึกษา กลุ่มละ 1 ครั้ง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564

ไตรมาส
3

1

2

4

รวม

แผน

450,000

450,000

450,000

450,000

1,800,000

ผล

0.00

0.00

700,000

1,100,00
0

1,800,000

ปัญหาอุปสรรค
สารองเงินเพื่อใช้ใน
ราชการก่อน

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน
ของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่
สามารถดาเนินโครงการ
ตามที่วางแผนไว้ได้
ในช่วงระหว่างเดือน
เมษายน – มิถุนายน ซึ่ง
โครงการในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา จะต้องมีการ
รวมตัวกันของนักศึกษาผู้

นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้
ฝึกฝนและพัฒนาระดับ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของตนเอง
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่
ว่าจะเป็นการฝึก อบรม
การสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
- จัดสอบประเมินผล (Pre-post Test ให้นักศึกษา 2 ครั้ง
- จัดวิทยากรเพื่ออบรมและบรรยายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR (On-line) ให้นกั ศึกษาจานวน 4 ครั้ง
- จัดวิทยากร อบรมคอร์สพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ให้แก่นักศึกษา จานวน 12 ชั่วโมง (On-line)
- อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม 2 ครั้ง

13. โครงการบ่ม
เพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Start up)

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านความเป็น
ผู้ประกอบการและถ่ายทอดหลักสูตรได้ดาเนินโครงการ
โดยให้กลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ
นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายได้รว่ มพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ แนะนาเทคนิคการเขียนแผนการตลาด
เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการและถ่ายทอด
หลักสูตร โดยให้นักศึกษาร่วมส่งแผนการตลาดและการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านคลิปวิดโี อ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564

ไตรมาส
3

ปัญหาอุปสรรค
เข้าอบรมเป็นจานวนมาก
ซึ่งขัดต่อประกาศจังหวัด
ร้อยเอ็ด จึงไม่สามารถ
ดาเนินงานในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้
-

1

2

4

รวม

แผน

100,000

100,000

100,000

200,000

500,000

ผล

0.00

100,000

200,000

200,000

500,000

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ The
Common European
Framework of
Reference for
Language (CEFR)
เป็นต้น
ได้รับความร่วมมือจาก
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ในชุมขนและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มี
นักศึกษาในพื้นที่บริการ
เข้าร่วม 10 คน จาก 1
สถาบันการศึกษา และมี
นักศึกษามหาวิทยาลัยใน
คณะต่าง ๆ จานวน 198
คน ในการเข้าร่วมอบรม
และรวมกลุ่มกันเป็นทีมใน
การประกวดการเขียน
แผนการตลาดและการ
นาเสนอผ่านคลิปวีดีโอ มี
การผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 120คน
2.มีแผนการตลาด ที่
สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์
จานวน 21 แผน
3.มีคลิปวีดีโอ นาเสนอ
แผนการตลาด 21 คลิป
วิดีโอ

ชื่อโครงการ
14. โครงการพัฒนา
สมรรถนะการบริการของ
ศูนย์วิทยบริการในยุค
ดิจิทัล

15.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่
สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1) รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ศักยภาพ
2) จัดตั้งบุคลากร/หน่วยงานที่มีส่วนเกีย่ วข้องการพัฒนาแหล่ง
สารสนเทศ/แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
3) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
4) ดาเนินการตามแผน ปรับปรุงและทบทวนแผนงาน
5)สรุปและรายงานผลระยะเวลา 1 ปี

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาแอพลิเคชันเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ กรณีศึกษา ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติป่าโคกท่าสี
บ้านท่าสี – หนองสาราญ และป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก

กิจกรรมที่ 2 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไทม์ไลน์
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปี
2564

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

ผล

0.00

200,000

300,000

700,000

1,200,000

ปี
2564

ไตรมาส
1

2

3

4

รวม

แผน

50,000

50,000

100,000

100,000

300,000

ผล

50,000

50,000

100,000

100,000

300,000

ปัญหาอุปสรรค
-แหล่งสารสนเทศ/
แหล่งเรียนรู้สาหรับ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1) มีทรัพยากร
สารสนเทศทั้งสิง่ พิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
นักศึกษา อาจารย์
สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจาเป็น
บุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องขาด ของหลักสูตร จานวน
ทั้งสิ้น 53 หลักสูตร
การยกระดับแหล่ง
2) บุคลากรศูนย์วิทย
สารสนเทศ/แหล่งเรียนรู้ บริการได้รับการ
ท้องถิ่น ที่มีอยู่ในชุมชน สนับสนุนด้านวิชาชีพ
ให้สามารถตอบสนองต่อ และการบริหาร
สารสนเทศ จานวนไม่
ความต้องการของชุมชน น้อยกว่า ร้อยละ 75
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ต่อปี ศูนย์วิทยบริการ
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ได้
แหล่งสารสนเทศ/แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน
มหาวิทยาลัย
ปัญหาและอุปสรรค :
1) ประชาชนในท้องถิ่น
เนื่องจากสถานการณ์การ สามารถนาระบบ
แพร่ระบาดของโรคติด
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้
เชื้อไวรัส โคโรนา
ในการพัฒนาคุณภาพ
(Covid-19) ทาให้
ชีวิตให้ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 2) ได้ระบบสารสนเทศ
การอบรมการใช้งานแอ เพื่อการบริหารจัดการ
พลิเคชันไม่เป็นไปตามที่ ข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ใน
กาหนด
พื้นที่อาเภอเสลภูมิ
1.ปัญหาด้านข้อมูล
3) กลุ่มเป้าหมาย
สาหรับการติดต่อสื่อสาร สามารถนาเทคโนโลยีไป
ไม่มีแหล่งรวบรวมข้อมูล ใช้ประโยชน์กับการ
ที่ใช้สาหรับการค้นหา
บริหารจัดการข้อมูลสัตว์
ข้อมูลที่เฉพาะด้าน เช่น เศรษฐกิจ เช่น การ
เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
ของฟาร์มหรือเกษตรกร การนัดหมายในการ
ผู้ขาย เป็นต้น
แลกเปลี่ยนซื้อขาย

ชื่อโครงการ

16.โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการ
สอน

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ได้มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานแต่ละ
กิจกรรมให้สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยการบริหาร
จัดการงบประมาณให้เกิดคุ้มค่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

17. โครงการพัฒนา
เนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัส
ศักยภาพนักศึกษา
โคโรน่า COVID-19 ทาให้การจัดการแข่งขันในรายการ
ด้านกีฬาและกิจกรรม ต่างๆถูกเลื่อนออกไป จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถวัดผล
ความสาเร็จในเชิงประจักของโครงการได้ แต่ศูนย์กีฬา
และนันทนาการก็ยังมีการดาเนินการเพื่อให้นักศึกษา
และทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยได้มอี ุปกรณ์สาหรับเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านกีฬา
และนันทนาการ และด้านกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศการ
อย่างต่อเนื่อง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2564

ไตรมาส
3

1

2

แผน

200,000

300,000

500,000

500,000

1,500,000

ผล

200,000

300,000

500,000

500,000

1,500,000

ปี
2564

ไตรมาส
3

4

4

รวม

1

2

รวม

แผน

200,000

200,000

300,000

300,000

1,000,000

ผล

200,000

200,000

300,000

300,000

1,000,000

ปัญหาอุปสรรค
2.ปัญหาด้านสถานณ์การ
โควิด 19 ที่ไม่สามารถ
เปิดตลาดหรือขน
สินค้าเข้าไปสู่แหล่งการ
ขายได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดของการ
รวมกลุ่มของประชาชน
3.ปัญหาด้านการติดเชื้อ
โรคในสัตว์บางประเภท
ซึ่งจะส่งผลต่อการขนย้าย
สัตว์เพื่อนาไปขาย

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป็นต้น
4) บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีความสบายใจ
เมื่อเข้าใกล้เพื่อนร่วมงาน

ปัญหาอุปสรรค :
การดาเนินงานบาง
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผน เนื่องจากปัญหา
สถานการณ์ โควิด 19
จึงทาให้งบประมาณที่ใช้
ในการดาเนินงานบาง
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้ต่อไปได้ โดย
การบริหารจัดการ
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถ
ดาเนินโครงการตามที่
วางแผน ซึ่งขัดต่อ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
จึงไม่สามารถดาเนินงาน
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

นักศึกษามีความ
อุปกรณ์เพียงพอสาหรับ
การเตรียมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันมากขึ้น

ชื่อโครงการ

18.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา (โควิด - 19) ทาให้ยังไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม
ต่อได้บางกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพั ฒนา
บุคลากรสายวิชาการในการขอกาหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2560
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์
และประเมินค่าเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากร
สายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ประจาปีง บประมาณ 2564 ระหว่าง
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม
พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและ
วิธีการเตรียมความพร้ อมด้านสมรรถนะเพื่อ การปฏิบั ติ ง าน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564
กิจ กรรมที่ 5 : กิจกรรมดาเนิน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
พัฒนาทักษะภาษาทางประเทศสาหรับบุคลากรเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
กิจ กรรมที่ 7 : กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2564
กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมการดาเนินงานการเข้าสู่ตาแหน่ง ทาง
วิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมการดาเนินการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจ กรรมที่ 10 : กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพใยนการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิค
การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

ปี
2564
แผน
ผล

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดเชื้อไวรัสโค
1
4
รวม
โรน่า (COVID – 19)
500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 ทาให้การดาเนินงาน
เป็นไปล่าช้าและบาง
500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000
กิจกรรมไม่สามารถ
ดาเนินการจัดได้

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทา
รูปแบบกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการขอตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในด้านความก้าวหน้าใน
สายงานและวิชาชีพ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ค่างาน การกาหนด
กรอบของตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่งเพื่อกาหนดตาแหน่งที่
สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง
4. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ผลิตผลงานแสดงถึงความ
ชานาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
5. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน
ดาเนินการขอกาหนดระดับ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
6. บุคลากรมีศักยภาพและ
สมรรถนะในการสนับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 4.0

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

19.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

การดาเนินงาน
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีมาตรฐานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพัฒนาศักยภาพในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง

20.โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

1.ดาเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชั้น1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาฯ
2.ดาเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
3.ดาเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารบรรณราชนครินทร์
4.ดาเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

ปี
2564

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

400,000

450,000

450,000

400,000

1,700,000

ผล

400,000

450,000

450,000

400,000

1,700,000

ปี
2564

ไตรมาส
3

1

2

4

แผน

500,000

500,000

700,000

800,000

ผล

500,000

500,000

700,000

800,000

ปัญหาอุปสรรค
1. การดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ
และสถาบัน ในห้วง
สถานการณ์โควิด
ดาเนินการทั้งในรูปแบบ
Online และ Onsite
เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
และปรับตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
2. การดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสา
ธารสุขที่ภาครัฐกาหนด ใน
ด้านการทางาน ได้เพิ่ม
ความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัวในการทางาน
โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับ
กระบวนการทางาน
การเปลี่ยนการประชุม
โดยใช้ผ่านระบบออนไลน์
เป็นหลัก เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง

ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโร
รวม
น่า (COVID-19) จาก
1,500,000 การเข้าติดตั้งระบบจาก
ผู้รับจ้าง
1,500,000

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีมาตรฐานการ
ประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
ห ลั ก สู ต ร ค ณ ะ แ ล ะ
สถาบัน
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดพัฒนาศักยภาพ
ในการสร้างความรู้และ
น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ก า ร
ประกันคุณภาพอย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีการพัฒนาการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายในอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยามี
ระบบรับส่งสัญญาณใน
การให้บริการแก่
นักศึกษาบุคลากรและบุ
คลภายนอก สามารถใช้
งานระบบอินเตอร์เน็ต
ในการติดต่อสื่อสารการ

ชื่อโครงการ

21. โครงการพัฒนา
ศักยภามหาวิทยาลัย
สู่องค์กรนวัตกรรม

22.โครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5.ดาเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารครุศาสตร์
6.ดาเนินโครงการจ้างติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก อาคารเรียน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
7.วัสดุซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและระบบเครือข่าย

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดาเนินงานที่
กาหนดไว้ จานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวน 17 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบารุง การจ้างเหมาบริการ จานวน 92 ครั้ง
ต้นทาง (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) เพือ่
ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพือ่ เข้าร่วม
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้จัด
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 5 ชุมชน ในระหว่าง
วันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับโครงการชุมชนปลอดขยะ ตามเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสินโครงการชุมชน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ปี 2564 ประกอบด้วย
1. นโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง
2. การมีส่วนร่วมและจิตอาสาจัดการขยะในชุมชน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เรียนการสอนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
ปี
2564

ไตรมาส
3

1

2

แผน

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,139,000

ผล

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,139,000

ปี
2564

1

2

ไตรมาส
3

4

4

1) แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
รวม
2) การดาเนินงานอยู่
8,639,900 ภายใต้สถานการณ์
ไวรัสโคโรนา (COVID8,639,900
19) ส่งผลต่อ
กระบวนการ
ดาเนินงานและค่า
เป้าหมายที่วางไว้

1. มีนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
3. มีความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายการ
ให้บริการกับ
หน่วยงานภายนอก

1. จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ปริมาณขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น
และปัจจุบันยังไม่มีระบบ
การจัดการที่เหมาะสม
และทั่วถึง รวมทั้งมีพื้นที่
อีกจานวนมากที่ยังมีการ
กาจัดที่ยังไม่ถูกวิธีส่งผล
กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย
2. จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ต้องการสนับสนุนให้

1) ได้ข้อมูลการวิเคราะห์
ตนเองของชุมชนเพื่อเข้า
ร่วมโครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) ปี
2564 จานวน 5 ชุมชน
2) อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม
โครงการ จานวน 83 คน
คิดเป็นร้อยละ 83
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 93.60

รวม

แผน

50,000

50,000

100,000

100,000

400,000

ผล

50,000

50,000

100,000

99,859.57

400,000

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs
4. ผลสาเร็จการดาเนินงานชุมชนปลอดขยะและความ
ยั่งยืน
5. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลางทาง (ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564)
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
ทาให้ยังไม่สามารถ
จัดกิจกรรม 1 : สาหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้ และไม่
สามารถลงพื้นที่ ดาเนินการกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้ได้
จึงดาเนินการปรับ
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่น โดยปรับจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการลงเพือ่ ให้
สามารถดาเนินการในสถานการณ์ (โควิด-19) ได้ และ
กิจกรรมที่ 3 ปรับจากกิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นกิจ
กรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ปลายทาง (ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564)
เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ได้จัด
กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขึ้นในวันที่
13 กันยายน 2564 ให้กับกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 100 คน และเพือ่ สร้างความ
ยั่งยืนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนจากปัญหาขยะ ได้จัดการกิจกรรมที่ 3 การบริหาร
จัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ในระหว่างวันที่

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเทศบาล
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้าร่วมเตรียมความ
พร้อมประกวดโครงการ
ประกวดชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) และจาก
การดาเนินโครงการที่
ผ่านมา พบว่า ประชาชน
ยังขาดความรู้ด้านการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี ส่งผล
กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ท้องถิ่น
3. มหาวิทยาลัย มีความ
ต้องการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม ของ
คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา และจากการ
ดาเนินโครงการที่ผ่านมา
พบว่า นักศึกษา ทิ้งขยะ
ไม่ถูกที่ขาดจิตสานึก
และขาดความรู้ด้านการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี ส่งผล
กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
- ผู้เข้าโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจ มีจิตอาสาใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวด
ล้อม (ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 )
- มหาวิทยาลัยฯ เป็น
สถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม
(สามารถนาความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58)
- คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา มรภ.
ร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อม ร่วมบริหาร
จัดการขยะ และร่วมเป็น
เครือข่ายในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยฯ และชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มี
ความมั่นใจและสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71)
3) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
องค์การปกครองกับ
ท้องถิ่น และประชาชน
จานวน 5 ชุมชนๆละ 30
คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมจานวน 158 คน (
คิดเป็นร้อยละ 100)
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 84.80
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้และรับมอบคู่มือ
การบริหารจัดการขยะทา
ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
บริการวิชาการเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ชุมชนได้รับพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่น (มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ หลัง การอบรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03)
- เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
จานวน 5 แห่ง

ปัญหาอุปสรรค
การดาเนินโครงการ
และกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามแผน เนื่องจากเกิด
สถานการ์โควิด – 19
ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ
กิจกรรมบางกิจกรรม
และปรับเปลี่ยนบาง

มีฐานข้อมูล
โครงการ กิจกรรม
สอดคล้องตามเกณฑ์
UI Green Metric
World University
Ranking

9-13 กันยายน 2564 และมอบถุงขยะต้นแบบให้กับ
ชุมชน 5 หมู่บ้าน

23.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสี
เขียว (UI Green
Metric world)

การดาเนินงาน ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้
เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด - 19 ดังนั้นจึงใช้
วิธีการหาข้อมูลในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยสีเขียว
จาก มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ UI รวมใช้
วิธีขอคาปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ผ่านทางรูปแบบ
ออนไลน์และการดาเนินงาน ดาเนินการได้ในไตรมาส 4 4
กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ได้ดาเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม 1 : ศึกษาดูงาน ด้าน

ปี
2564

1

2

ไตรมาส
3

4

รวม

แผน

50,000

50,000

100,000

150,000

350,000

ผล

50,000

50,000

100,000

150,000

350,000

ชื่อโครงการ

24.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ทรัพยากร สิ่งอานวย
ความสะดวก และ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยและมหาวิทยาลัยสีเขียว (ไม่สามารถ
เดินทางไปศึกษาดูงานได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ใช้
วิธีการขอคาปรึกษาแทน)
กิจกรรม 2 : กิจกรรมการจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 3 : กิจกรรมการจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรม 4 : กิจกรรมการบริหารจัดการน้าภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรม 5 : กิจกรรมการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม 6 : กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่าย
สาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ
ฝ่ายสวัสดิการ ได้ดาเนินการกิจกรรมพัฒนางาน อาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ดูแลงานก่อสร้าง พัฒนา
จัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

กิจกรรมเพือ่ ให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์

ปี
2564

ไตรมาส
3

-

1

2

4

รวม

แผน

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ผล

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

1) อาคารสถานที่
สาธารณูปโภค สิ่ง
อานวยความสะดวก
พร้อมให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
2) มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การพัฒนา ซ่อมบารุง
ของงานอาคารสถานที่
สาธารณูปโภคให้มี
ความพร้อมในการ
ใช้งาน
3) มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
เหมาะสม

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

25. โครงการผลิต
แพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรมที่ ๑ : โครงการวิจัยศึกษาสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ ๒ : โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ ๓ : โครงการการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด
ดาเนินการปรับเปลีย่ นกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ เช่น การประชุม ปรึกษาหารือและ
รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบออนไลน์ และ
ดาเนินการจัดส่งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชียลมิเดีย และไปรษณีย์

ปี
2564
แผน
ผล

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากการแพร่
1
4
รวม
ระบาดของโรคติดต่อ
500,000 500,000 150,000 150,000 1,300,000 ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) ทาให้
1,300,000
การดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ชะลอหรือหยุด
ดาเนินการในห้วง
ต้นปี

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น
2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดมีหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่
ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของแพทย
สภา
3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด มีผลการ
ดาเนินงานที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
World Federation
for Medical
Education (WFME)
และตามเกณฑ์แพทย
สภากาหนด

