สรุปผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2563
ชื่อโครงการ
1.โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
ยกระดับ
รายได้ให้กับ
คนในชุมชน
ฐานราก

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุ ม ชน การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าการพั ฒนาชุมชน
รวมจานวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทีม
หลัก ใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ รายได้ใ ห้ กับ คนในชุ ม ชน
ฐานราก” โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างผู้นา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม
2) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชาที่นาไปสู่นวัตกรรมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา และ
3) เกิดการเตรียมความพร้อม/ฝึกทักษะอาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทีมหลัก
ในการดาเนินโครงการ และแลกเปลี่ยนการดาเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อื่นๆ
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมคณะทางานและพื้นที่ 9 หมู่บ้าน
ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1) ประชุมจัดตั้งได้คณะทางานอาจารย์ จานวน 14 คน แบ่งรับผิดชอบในการ
ประสานงานและเก็บข้อมูล 9 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน โดยให้สรรหาทีมงาน
เพิ่ม
2) เดินทางประสานงานและประชุมทาความเข้าใจตัวแทนชุมชนและหน่วยงาน
ในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ
อาเภอ
3) เตรีย มการจัดการอบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อ เก็บข้อมูลทั้ง
9 ชุมชน สาหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่นาร่อง 2 ชุมชน
4) เตรียมการจัดการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากด้วย
กระบวนการวิจัย เพื่อใช้แนวทางการวิจัยและพัฒนา R&D
กิจกรรมที่ 3 จัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
1) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลตาบลหนอง
หลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ดาเนินการจัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2) วั น ที่ 18-19 มิ ถุ น ายน 2563 ที ม คณาจารย์แ ละนัก ศึก ษา คณะศิ ล ป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการจัดเวทีชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุมนุมเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ณ บ้านหนองยาง ม.7 และบ้านทุ่งสนาม ม.9

ปี
2563

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

ปัญหาอุปสรรค
๑. ด้านเศรษฐกิจ:
ส่วนใหญ่มีรายได้จาก
อาชีพเกษตรกรรม
แต่มีปัญหาความแห้ง
แล้ง มีกลุ่มอาชีพแต่
ไม่ได้ดาเนินการ
ต่อเนื่อง
๒. ด้านสุขภาพ :
5 ดันอับได้แก่
1) เยื่อบุจมูกและ
ลาคออับเสบ
2) ปวดหลัง ปวดเอว
3) โรคความดัน
โลหิตสูง
4) เบาหวานชนิดที่ไม่
ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
5) ไอ
๓. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม : มีภูมิ
ปัญญา แต่ไม่มีการ
สืบทอด ได้แก่ การ
ทอเสื่อไหลลายขิต
ใบตองดอกไม้สด
ขนมหวาน
๔. ด้านการศึกษา:
ขาดการศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การอนุรกษ์และ
สืบทอด

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. เกิดร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภาคชุมชนและภาครัฐ
2. ประชาชนมีแนวทางการหา
รายได้เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านอาชีพ ด้านการศึกษา
และด้านสุขภาวะ
4. ประชาชนได้ทากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน
5. ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี ในการทางานร่วมกัน
และอยู่รว่ มกันได้อย่างมีความสุข
6. นักศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการมีรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
3) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้ กับคนในชุมชนฐานราก จั ดเวทีคืนข้ อ มูล จั ดทาเป้ า หมาย และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จัดเวทีคืนข้อมูล จัดทาเป้าหมาย และ
แผนปฏิบั ติก ารพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่า งเป็ นองค์รวม 5 ด้า น ณ ห้ อ งประชุม
เทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภู มิ จ.ร้ อ ยเอ็ ด โดยได้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารที่จ ะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม จานวน 10 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแอโรบิกด๊านซ์ป้องกันโควิด-19
2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การอบรมการผสมอาหารสัตว์
ปีกเพื่อการพึ่งตนเองและลดรายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม : การประชุมหาแนวทางการ
จัดการขยะในพื้นที่ตาบลหนองหลวง
4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : “เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต”
5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การทาลูกประคบสมุนไพรลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
6) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : ส่งเสริมการเรีย นรู้ ทัก ษะชีวิตและ
ทักษะพัฒนาอาชีพงานใบตองดอกไม้สด
7) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : ส่งเสริมการเรียนรู้ ทัก ษะชีวิตและ
ทักษะพัฒนาอาชีพการทาขนมหวาน
8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา : การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
9) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การจัดทาปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ชุมชนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผักปลอดสารพิษ
โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค.-28 ส.ค. 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลตาบล
หนองหลวง และ รพ.สต.บ้ า นบะหลวง ได้เริ่มดาเนินการจัดกิจ กรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านสุขสมรรถนะ : แอโรบิ ก ด๊านซ์ป้ องกันโควิด -19 ในโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และยกระดับ รายได้ ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชนฐานราก ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ ลานหลัง รพ.สต.บ้านบะหลวง ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
ควบคุมการเต้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค
5. ด้านสิ่งแวดล้อม
: มีปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย
เนื่องจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นไม่มีการ
ให้บริการรถเก็บขยะ
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนจัดการขยะ
ในครัวเรือน และ
ปัญหาที่พบสืบ
เนื่องมาจาก
สถานการณ์ โควิด 19 อาจจะทาให้เกิด
การล่าช้า ในการ
ดาเนินโครงการไม่
เป็นไปตามการ
วางแผน ในบาง
กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ชื่อโครงการ
2.โครงการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ท้องถิ่น

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกาหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หา
แนวทางการทางานร่ วมกันกับภาคี เครื อข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคี
เครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ สานักงานพัฒนาชุมชนเพื่อ
กาหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้ ในเขตอาเภอดังนี้
1. อาเภอเสลภูมิ
2. อาเภอธวัชบุรี
3. อาเภออาจสามารถ
4. อาเภอพนมไพร
5. อาเภอจตุรพักตรพิมาน
กิ จกรรมที่ 2 ลงพื้ นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่ อวิเคราะห์ศั กยภาพกลุ่มผลิตภั ณฑ์ชุมชน
OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน พร้อมค้นหาภูมิปัญญาดั่ง
เดิมของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ
ในเขตอาเภอดังนี้
1. อาเภอเสลภูมิ
2. อาเภอธวัชบุรี
3. อาเภออาจสามารถ
4. อาเภอพนมไพร
5. อาเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด
10 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์
ผลิ ต ภั ณฑ์ และออกแบบผลิต พร้ อ มกั บ การอบรมให้ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยมีการดาเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 ดังนี้
1. กระติบข้าวมงคล
2. ผอบกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล
3. กระเป๋าจากกก กลุ่มทอเสื่อ
4. เตาซาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
5. เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี
6. เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม
7. Lemon Scrub
8. ข้าวเกรียบฟักทอง
9. กระเป๋าผ้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี
10. ผ้าสไบขิต กลุ่มทอผ้าสไบขิตบ้านมะยาง และมีกุมชุ
ล่ มชน เข้าร่วมดังนี้
1. กลุ่มจักสานกระติบข้าว หมู่ที่ 3 ตาบลโคกสว่าง อ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2. กลุ่มจักสานผลิต ภั ณฑ์จาก ต้นไหล หมู่ที่ 9 ต าบลนานวล อาเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
3. กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 10 ตาบลนานวล อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หมี่ที่ 5 ตาบลนานวล อาเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
5. กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตาบลนาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ปี
2563

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

250,000

250,000

250,000

250,000

750,000

ผล

0.00

113,952

559,520

76,528

750,000

ปัญหาอุปสรรค
การลงพื้นที่
สารวจชุมชนของ
อาจารย์แต่ละกลุ่มซึ่ง
อยู่ในช่วงสอบของ
นักศึกษา การ
แก้ปัญหาคือลงพืน้ ที่
ในช่วงวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๑. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ 10
ผลิตภัณฑ์
๒. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นรับการ
อนุรักษ์ จานวน 10 อัตลักษณ์
๓. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 120 คน และ
อาจารย์เข้าร่วม 14 คน
๔. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 องค์ความรู้
๕. จานวนรายวิชาในหลักสูตร ที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
จานวน 30 รายวิชา

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม หมู่ที่ 6 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
7. กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
8. กลุ่มข้าวเกรี ยบฟั กทอง บ้านสนามชัย ต าบลโพนเมือง อาเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
9. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี ตาบลดงแดง อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด
10. กลุ่มทอผ้าสไบขิต บ้านมะยาง หมู่ที่ 13 ต าลบลเมืองน้ อย อาเภอธวั ช บุ รี
จังหวัดร้อยเอ็ด
3.โครงการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม “ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน” เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในบริบทและสภาพชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และยโสธร
ส่งเสริม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้” ร่วมกับ
ความรัก
“ภาคีเครือข่าย” ในเรื่อง “คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ ระเบียบวินัย
ความ
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของสถาบัน
สามัคคี
ความเข้าใจ พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดาริ แนวพระรา
โชบาย”
ในสิทธิ
หน้าที่ของ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “การสร้างแกนนานักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ ” จากหลักสูตร
ตนเองและ คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
ผู้อื่นภายใต้ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม “การสร้างแกนนาและเครือข่ายสถานศึกษา” ในการเผยแพร่
หลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ การเรียนรู้ ระเบียบวินัย
พื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของสถาบัน
สังคม
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดาริ แนวพระรา
ประชาธิปไต โชบาย
ยอันมี
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม “การสร้างแกนนาและเครือข่ายชุมชน” ในการเผยแพร่
พระมหากษั หลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ การเรียนรู้ ระเบียบวินัย
ตริย์เป็น
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของสถาบัน
ประมุข
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดาริ แนวพระรา
โชบาย
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม “การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และนาไปใช้ของเครือข่ายสถานศึกษา
และเครือข่ายชุมชน” เพื่อการต่อยอดและการนาไปใช้
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม “การสร้างแหล่งเรียนรู้คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4
ประการ”

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2563

ไตรมาส
1

2

3

4

รวม

แผน

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

ผล

0.00

0.00

300,000

300,000

600,000

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

1. มีการปรับลด
งบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ จึง
ต้องปรับรูปแบบการ
ดาเนินโครงการฯ ให้
เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรใหม่
2. เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (VIRUS
COVID-2019) ส่งผล
ให้ไม่สามารถดาเนิน
โครงการตามห้วง
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ
ได้
3. การประสานงาน
กับแกนนากลุ่ม
เครือข่ายชุมชน
เป็นไปด้วยความ
ลาบาก เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ภารกิจทางบ้าน และ
ไม่สะดวกค้างคืนเป็น
ระยะเวลาหลายวัน

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
๑. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ พบว่ า มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 30
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
75 ผลการประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด จึ ง
บรรลุค่าเป้าหมาย
๒. จานวนประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมี พบว่า จานวนทั้งสิน้ 140
คน จากกลุม่ เป้าหมาย จานวน 154
คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซึ่งมากกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
75 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
๓. จานวนสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ พบว่า มีสถานศึกษา
จานวน 5 แห่ง ที่เข้าร่วมร่วม
โครงการฯ จากกลุ่มเป้าหมาย จานวน
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
๔. จานวนชุมชนเข้าร่วม
โครงการ พบว่า มีจานวน 5 แห่ง ที่
เข้าร่วมโครงการฯจากกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๕. จานวนเครือข่ายสถานศึกษา
และเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
พบว่า ทั้งสิน้ จานวน 10 แห่งทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 10 แห่ง แบ่งเป็น เครือข่าย
สถานศึกษา จานวน 5 แห่ง และ
เครือข่ายชุมชน จานวน 5 แห่ง ซึ่ง
มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
๖. จานวนหลักสูตรการเรียนรู้
ในเรือ่ งคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย
รวมทั้งหลักการทรงงานแนว
พระราชดาริ แนวพระราโชบาย มี
หลักสูตรการรูค้ ณ
ุ ลักษณะคนไทยทีพ่ ึง
ประสงค์ 4 ประการ จานวน 1
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
จึงบรรลุค่าเป้าหมาย
๗. รายวิชาในหลักสูตร
ที่มกี ารบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ในการส่งเสริมความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผูอ้ ื่น พบว่า มีหลักสูตร
ที่มกี ารบูรณราการการจัดการเรียนการ
สอนในการส่งเสริมความสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผูอ้ นื่ จานวน 3 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต โดยมีจานวนรายวิชา
ทั้ง 3 หลักสูตร
๘. ที่สามารถบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนกับหลักสูตร
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4
ประการได้ จานวน 16 รายวิชา

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
๑. จริยธรรมกับชีวิต GEN2105
๒. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม GEN3104
๓. การเมืองการปกครองไทย
GEN3103
๔. สังคมและวิถีโลก GEN3101
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
การสือ่ สารในที่สาธารณะ GEN2109
๖. การคิดและการตัดสินใจGEN4108
๗. กฎหมายรัฐธรรมนูญ LLB1203
๘. สิทธิมนุษยชน LLB….
๙. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
LLB1201
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
๑. จริยธรรมกับชีวิต GEN2105
๒. พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม GEN3104
๓. สังคมและวิถีโลก GEN3101
๔. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
การสือ่ สารในที่สาธารณะ GEN2109
๕. การคิดและการตัดสินใจGEN4108
๖. กฎหมายรัฐธรรมนูญกับ
สถาบันทางการเมือง BPA2407
๗. ธรรมาภิบาลภาครัฐ BPA4403
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๑. จริยธรรมกับชีวิต GEN2105
๒. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม GEN3104
๓. การเมืองการปกครองไทย
๔. สังคมและวิถีโลก GEN3101
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
และศิลปะการสือ่ สารในที่สาธารณะ
๖. การคิดและการตัดสินใจGEN4108
๗. ธรรมาภิบาลกับการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม BPS1102
๘. การต่อต้านการทุจริตBPS2106
๙. รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง BPS2102

ชื่อโครงการ

4 โครงการ
การพัฒนา
ระบบข้อมูล
ตาบลใน
จังหวัด

5.โครงการ
สนับสนุนสื่อ
วีดีทัศน์
ประกอบกา
รเรียนการ
สอนเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ขาดแคลน
ครูให้กับ
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ได้ดาเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมูล กับเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง
ได้แก่ เทศบาลตาบลเกาะแก้ว เทศบาลตาบลหนองหลวง เทศบาลตาบลนาแซง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง และองค์การบริหารส่วนตาบลดอนโอง
กิจกรรมที่ 2 ทีมงานได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมสาหรับการลงพื้นที่โดย
เข้าร่วมอบรมเรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร TCNAP" กับแม่ข่าย คือ อบต.สะอาด
สมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

กิจกรรมที่ 1 สารวจปัญหา/ศึกษาความต้องการของโรงเรียน ผลิตสื่อและสารคดี
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อวีดีทัศน์ต้นแบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่ายเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการสร้างสื่อของแต่ละโรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 6 การติดตาม ทดลองใช้ และการนาเสนอผลงานผลการใช้สื่อ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2563

1

2

แผน

300,000

300,000

ผล

13,040 4,739

ปี
2563

ไตรมาส
3

ปัญหาอุปสรรค

4

รวม

337,500

337,500

1,275,000

124,006

1,133,215

1,275,000

ไตรมาส
3

1

2

4

รวม

แผน

250,000

250,000

250,000

250,000

750,000

ผล

0.00

0.00

200,000

550,000

750,000

ปัญหาการทางาน
หลายขั้นตอน และ
ต้องใช้เวลาในการ
ดาเนิน จึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตาม
กาหนดการ และติด
ปัญหาจากสถานการณ์
โควิด – 19

1) การประสานงาน
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ขาดความ
ต่อเนื่อง

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๑๐. การจัดการความขัดแย้งและ
สันติศึกษา BPS2108
๑๑. เศรษฐศาสตร์การเมืองPS2205
8. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น พบว่า จานวน
ประชนชนทีม่ ีส่วนร่วมใน กิจกรรมของ
ชุมชน มีจานวน 154 คน ซึ่งมีไม่ถึง
ร้อยละ 30 จึงไม่บรรลุ
9. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.0 ซึ่ง
มากกว่าค่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ดังนั้น จึงบรรลุค่า
เป้าหมาย
ระบบข้อมูลตาบลครอบคลุมทั้ง
5 ด้าน ที่มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- อาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องที่และแกนนา
ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาข้อมูลตาบล และเกิดศักยภาพ
และประสบการณ์การเรียนรู้การ
ทางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

สื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนสาหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตร
ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายในการสืบค้นข้อมูล
และทาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

ชื่อโครงการ
6.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
เรียนรู้ด้าน
การอ่านการ
เขียนและ
การ
วิเคราะห์
ของ
นักเรียนใน
ระดับการ
จัด
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
1. ประชุมวางแผนและจัดทาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
2. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
4. ประสานงานโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์
/ สังเกต
5. ดาเนินการสัมภาษณ์ / สังเกต ณ โรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
6. ประชุมสรุปประเด็น / วิเคราะห์ข้อมูล / ผลการถอดบทเรียน ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
7. จัดทารายงานผลการถอดบทเรียน/รายงานผลการดาเนินงานโครงการ เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผลการดาเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ในการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ในระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน คณะ
ดาเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบไปด้วย
1. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บารุง)
2. โรงเรียนสหคามวิทยา
3. โรงเรียนดงกลาง
4. โรงเรียนบ้านดอนแดง
5. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
6. โรงเรียนบัวขาว
7. โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
8. โรงเรียนบ้านหนองบัว
9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
10. โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี
คณะดาเนินงานได้ดาเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการสร้างแรงจูงใจ คือ อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน และ
ทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดาเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน
คณะดาเนินงานได้จัดทาแบบประเมิน และดาเนินการสรุปโครงการต่อไป
กิ จ กรรมที่ 3 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง านโปรแกรม Google
Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
จากผลการดาเนินงาน คณะดาเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษาขั้น

ปี
2563

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3
4

รวม

แผน

250,000

250,000

250,000

300,000

1,050,000

ผล

43,050

210,625

210,625

585,700

1,050,000

ปัญหาอุปสรรค
1.การประสานงาน ๑.
กับโรงเรียน มีการ
ยกเลิกการเข้าร่วม
อบรมบางส่วน
เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ใน
ประเทศไทย แต่
เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วง
ระบาด ทางคณะ
ดาเนินงานจึงมี
มาตรการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
2.ความชัดเจนใน
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ
และความเข้าใจใน
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ
ของคณดาเนินงาน ที่
ยังไม่ชัดเจน ทาให้เกิด
การแก้ไขโครงการ
หลายครั้งก่อนได้รับ
การอนุมัติ ส่งผลให้
การอนุมัติโครงการ
ล่าช้า และคณะทางาน
ต้องสารองเงินเพื่อใช้
ในราชการก่อน
3. ภาระงานของ
อาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมายให้กากับ
ติดตาม มีมากน้อย
ต่างกัน จึงทาให้การ
ออกกากับติดตาม
ล่าช้ากว่ากาหนด
เล็กน้อย

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมี
เทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน และการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้มีความรู้และทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 85

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ
5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
คณะดาเนินงาน ได้ดาเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียน
การสอน คือ อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข และทีมงาน จากคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ มหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการ
ดาเนินกิจกรรม คณะดาเนินงานได้จัดทาแบบประเมิน และดาเนินการสรุปโครงการ
ต่อไป
กิ จ กรรมที่ 4 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง านโปรแกรม Google
Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
รุ่นที่ 2จากผลการดาเนินงาน คณะดาเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4
และ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
คณะดาเนินงาน ได้ดาเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การ
สร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการ
สอน คื อ อาจารย์ ธเนศ ยื น สุ ข และที ม งาน จากคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ มหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรม และ อาจารย์ ดร.ทนั น ยา ค าคุ้ ม อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อ และออกแบบกิจกรรม
การเรียนการเรียนการสอน เป็นผู้ช่วยวิทยากร คณะดาเนินงานได้จัดทาแบบประเมิน
และดาเนินการสรุปโครงการต่อไป
กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) และการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
จากผลการดาเนินงาน คณะดาเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่มี
ความสนใจในการสร้างสื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์
คณะดาเนินงาน ได้เชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การสร้างสื่อวิดีทัศน์ คือ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรั ฐ ระนาคิ นทร์ ภาควิช าสื่อนฤมิต คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง
และใช้สื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข
จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร
บรรยายเชิงปฏิบัติการในการดาเนินกิจกรรม และมีกิจกรรมการประกวดสื่อวิดีทัศน์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อในลักษณะมัลติมีเดีย ในรูปแบบของ
วิดีทัศน์ หลังจากการอบรม และคณะดาเนินงานได้จัดทาแบบประเมิน และดาเนินการ
สรุปโครงการต่อไป
กิจกรรมที่ 6 โครงการกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู จากผล
การด าเนินงาน คณะด าเนินงานได้ด าเนินการจัด โครงการก ากั บติด ตาม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งไปที่ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ชื่อโครงการ

7. โครงการ
พัฒนา
ความรู้
ทักษะ
ด้าน
ภาษา
อังกฤษ
ในศตวรรษ
ที่ 21

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
- ครูเกิดแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ครูมีการนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขี ย น และการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
- ครูสามารถสร้างสื่อการสอน ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อปรับกิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- ครูสามารถใช้สื่อการสอนในลักษณะต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะดาเนินงาน ได้จัดแบ่งการกากับติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการเป็น
สายนิเทศ และได้ออกกากับติดตาม สังเกต สัมภาษณ์ ครูผู้สอนตามประเด็นข้างต้น
จากนั้นคณะดาเนินงานได้จัดทาแบบประเมิน และดาเนินการสรุปโครงการต่อไป
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 278 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 300 คน คิดเป็น 92.66 %
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับสากล จานวนผู้เข้ารับการทดสอบคน
กิจกรรมที่ 3 ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อ ยเอ็ด นัก ศึก ษาเข้ าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 98 คน จาก
กลุ่มเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น 98 %
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น รุ่นที่ 1 – 4
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 427 คน
จากกลุ่มเป้าหมาย 460 คน คิดเป็น 92.82 %
กิจกรรมที่ 5 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ RERU English Contest 2020
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 172 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 180 คน
คิดเป็น 95.55 %
กิ จ กรรมที่ 6 พั ฒ นาแบบทดสอบวั ด ความสามารถภาษาอั ง กฤษระดั บ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีการศึกษา 2563

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2563

1

2

ไตรมาส
3

แผน

250,000

250,000

250,000

300,000

1,050,000

ผล

49,815

1,159,350

844,307

196,528

2,250,000

4

รวม

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

1. สถานที่ไม่พร้อม
ต่อการดาเนินกิจกรรม
ทาให้ต้องกระจายห้อง
สอบหลายที่และบาง
ห้องเก้าอี้ไม่เพียงพอ
เนื่องจากผู้เข้าร่วม
โครงการมีจานวนมาก
ระบบเครื่องเสียงบาง
ห้องมีปัญหาขณะ
ทดสอบการฟัง ระบบ
เครื่องทาความเย็นมี
ปัญหา
2. อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาบางกลุ่ม
ยังไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
พัฒนาภาษา อังกฤษ
ส่งผลให้เกิดปัญหาใน
บางกิจกรรมได้

นักศึกษาให้ความสนใจและมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น สามารถ
สื่อสารโต้ตอบเบื้องต้นกับ
ชาวต่างชาติได้

ชื่อโครงการ
8.โครงการ
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ
บุคคล
ทุกกลุ่มวัย
ของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ตาบลท่า
ม่วง อาเภอ
เสลภูมิ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1
เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ไม่มีการดาเนินโครงการ เนื่องจากประสบกับปัญหา
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019)
กิจกรรมที่ 2
1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากตัวแทน
ผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาลตาบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่า
ม่วงวิทยาคม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จานวน 13 คน ร่วมประชุมวางแผนเพื่อกาหนด
ปฏิทินและแนวทางการดาเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าม่วง
วิทยาคม เพื่อขอรายชื่อนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ อบรมหลักสูตรแกนนาการ
ดูแลผู้สูงอายุ
2. สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ ตัวแทนจาก
เครือข่ายในเขตเทศบาลตาบล จานวน 13 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน
รองนายกและสมาชิกเทศบาลตาบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนาแกนนาเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ
และสร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ
โดยหลักสูตรแผนพัฒนาแกนนาเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ มีระยะเวลาการ
จัดอบรม จานวน 12ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
1. พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ
2. การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ความสาคัญ
3. ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุ
4. การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุติดบ้าน การป้องกันภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ การป้องกันสมองเสื่ อมในผู้สูงอายุ ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ การดูแล
สุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ สันทนาการในผู้สูงอายุ
5. การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง การนวดผ่อนคลาย การบริหารกาย
กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อการจัดท่า
กิจกรรมที่ 3 ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว
1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากร
หน่ว ยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตาบลท่า ม่ว ง ร่ว มประชุมวางแผนเพื่ อ
กาหนดปฏิทินและแนวทางการดาเนินโครงการฯ
2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อรับสมัครผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่
และประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ เข้าร่วมโครงการฯ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คู่มือสาหรับผู้ประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ และ
หญ้าดอกขาว

ปี
2563

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

150,000

150,000

100,000

125,000

525,000

ผล

252,000

98,000

0.00

175,000

525,000

ปัญหาอุปสรรค
ประสบกับปัญหา
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า (VIRUS
COVID-2019)
ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการต่อได้

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๑. เด็กเด็กปฐมวัยม
โภชนาการสมวัยร้อยละ ๙๔.๐
๒. เด็กเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๑.๐
๓. มีหลักสูตรเยาวชนดูแล
ผู้สูงอายุในอบรมแกนนาเยาวชน
ดูแลผู้สูงอายุ ๑ หลักสูตร
๔. สร้างแกนนาเยาวชนใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาสุขภาพ
ติดบ้านติดเตียงมีความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
๕. ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคคลวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในการลด
สูบบุหรี่ได้จานวน ๒๕ คนร้อยละ
๖๒.๕ ร้อยละ
๖. ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในการ
เลิกสูบบุหรี่ได้ จานวน ๑๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๗.๕

ชื่อโครงการ
9.โครงการ
เครือข่าย
การเรียนรู้
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติของ
ชุมชน
ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
1. กาหนดกลุ่มเป้าหมายดาเนินโครงการร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตาบล เข้าร่วมดาเนินโครงการ
3. ดาเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ในพืน้ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล เข้าร่วมดาเนิน
โครงการ
2. ดาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 12 ชุมชน
3. อยู่ระหว่างการจัดทาชุดความรู้ และสรุปผลการดาเนินการกิจกรรมที่ 2.1
4. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล เข้าร่วมดาเนิน
กิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
1. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล เข้าร่วมดาเนิน
โครงการ
2. ดาเนินการการถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น
3. การจัดทาชุดความรู้ และสรุปผลการดาเนินการ

ปี
2563

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

ปัญหาอุปสรรค
4

รวม

แผน

50,000

100,000

100,000

125,000

375,000

ผล

0.00

106,365.2

124,574.8

144,059

375,000

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. ได้ข้อมูลสภาพบริบท
ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
จานวน 12 ชุมชน
2. ได้ข้อมูลสภาพบริบท ปัญหา
และอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษาในพื้นทีจ่ ังหวัด
ร้อยเอ็ด จานวน 6 แห่ง
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับ
ความรู้และทักษะด้านการบริหาร
จัดการขยะ ร้อยละ 65
4. ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ ร้อยละ 84
5. มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน จานวน 18 แห่ง
6. มีชุดความรู้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน จานวน 3 รายการ
7. ชุดความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะ
ทั่วไปของขยะมูลฝอย ในชุมชน
8. ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
9. ชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ชื่อโครงการ
10.
โครงการ
พัฒนา
ทักษะและ
เทคนิคการ
สอน นศ.ครู
11
สาขาวิชา

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประชุมหารือกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู
และประธานสาขาวิชา จานวน 11 สาขาวิชา เพื่อจัดสรรงบประมาณและแจ้งแนว
ดาเนินโครงการต่าง ๆ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะดาเนินการในไตร
มาสที่ 2 เพื่อส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสังเกตการณ์ ในโรงเรียน และฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์จะดาเนินการอบรมนักศึกษาหลังสอบปลายภาคการศึกษา เพื่อ
เตรีย มความพร้อ มสาหรับ ทัก ษะการสอนในแต่ละสาขาวิชา และให้ สาขาวิชา
ดาเนินการจัดอบรมเฉพาะหลักการสอนของสาขาวิชานั้นๆ ก่อนที่นักศึกษาจะออก
ฝึกประสอบาร์วิชาชีพในเดือนมิถุนายน
โดยในไตรมาสที่ 3 นี้ ผู้รับ ผิดชอบโครงการได้ดาเนินการร่วมกับฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 635 คน อาจารย์ 22 คน
จานวน 11 โรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงประบวนการต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเตรียมพัฒนาสู่การเป็นครูที่ดี โครงการพั ฒนาทักษะและเทคนิคการสอน
ครู 11 สาขาวิชา ในไตรมาสนี้มีนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ได้ดาเนิน
โครงการในกิจกรรมการอบรมในเรื่องทักษะการสอน รวมถึงความรู้ด้านการวิจัย
ทางภาษาไทยและสามารถวิเคราะห์สัทศาสตร์พื้นฐาน :ระบบเสียงวรรณยุกต์
ภาษาถิ่นอีสานซึ่งสามารถนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าการทาวิจัยในท้องถิ่นได้การ
วิจัย โดยเบื้องต้นจะมีการดาเนินการในไตรมาสที่ 3 สาหรับสาขาวิชาที่ยังไม่ได้
ดาเนินโครงการอีก 10 สาขาวิชา แต่เนื่องด้วยการประกาศเปิดภาคเรีย นของ
สพฐ.เป็นวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และการประกาศขยายระยะเวลาของ พรก.
ฉุกเฉิน ทาให้ไม่สามารถดาเนินการในไตรมาส 3 ได้เสร็จสิ้น จึงได้ดาเนินการขยาย
เวลาในการดาเนินการเป็น ไตรมาส 4 ซึ่งทุกสาขาวิชาได้ประชุมและเตรียมการ
ดาเนินโครงการะะหว่างเดือน กรฏาคม - กันยายน 2563 เพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ไตรมาสที่ 4 : ซึ่งทุกสาขาวิชาได้ประชุมและเตรียมการดาเนินโครงการะะ
หว่างเดือน กรฏาคม - กันยายน 2563 เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ข อง
โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมต่างๆและนาไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมอบรมเทคนิค
การสอนที่ตรงตามศาสตร์ของตน นาความรู้และกิจกรรมมาปรับใช้เพื่อจัดการ
เรีย นการสอน โดยบู รณาการให้ สอดคล้อ งกับ หน่ว ยการเรีย นรู้ห รือ รายวิชาที่
เกี่ยวข้องตามโรงเรียนเป้าหมาย โดยใช้ระยะเวลา สาขาละ 3 - 4 วัน และมีการ
พัฒนาความรู้โดยภาพรวมในโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพและความสามารถของ
ผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)” เพื่อเป็นการนา
ปัญหาจากการลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ มาพัฒนาสู่การวิจัยของ

ปี
2563

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

150,000

150,000

200,000

250,000

750,000

ผล

0.00

150,000

200,000

400,000

750,000

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากปัญหาของ
การระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ
โรคโควิด-19 ทาให้
การดาเนินงานต่าง ๆ
ไม่ตรงตามแผนที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่งหากเป็น
สถานการณ์ปกติ ผู้จัด
โครงการจะจัดอบรม
กิจกรรมที่ 1 - 3
ภายในวันที่ 11
มีนาคม 2563 และ
อบรมกิจกรรม 4 - 6
ภายหลังการสอบ
ปลายภาค ปีการศึกษา
2562 เพื่อเตรียม
พัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนครู
11สาขาวิชา ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้ปฏิบัติตามประกาศ
ต่าง ๆ ของทางรัฐบาล
กระทรวง อว. และ
มหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งหาก
สถานการณ์กลับสู่
ภาวะปกติและจะเร่ง
ดาเนินการโครงการให้
แล้วเสร็จก่อน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจะออก
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในปี
การศึกษา 2563
แต่เนื่องด้วยการ
ประกาศเปิดภาคเรียน

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการ
การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ได้
2. นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะ
และเทคนิคการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็นฐาน (Research-based
Learning)
3. นักศึกษานาความรู้ทกั ษะและ
เทคนิคการสอนต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาของตนเองได้

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

11.โครง
การบ่มเพาะ
ให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบก
ารรุ่นใหม่
(startup)

กิจกรรมที่ 1 กาหนดอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและกลุ่ม จานวน 10 คน
ดังนี้ คือ
1. อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง
2. อาจารย์ดวงดาว ภูครองจิตร
3. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
4. อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย
5. อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์
6. อาจารย์ปริเยศ พรหมประสิทธิ์
7. อาจารย์จีรพัฒน์ จูมกุมาร
8. อาจาร์อินทร์ อินอุ่นโชติ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราฏร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร แก้วสะอาด
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอ
ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนร่วมใน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2563

1

2

ไตรมาส
3

แผน

100,000

100,000

100,000

150,000

450,000

ผล

40,640

40,640

10,640

358,080

450,000

4

รวม

ปัญหาอุปสรรค
ของ สพฐ.เป็นวันที่ 1
กรกฏาคม 2563
และการประกาศขยาย
ระยะเวลาของ พรก.
ฉุกเฉิน ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการใน
ไตรมาส 3 ได้เสร็จสิ้น
จึงได้ดาเนินการขยาย
เวลาในการดาเนินการ
เป็น ไตรมาส 4 ซึ่งทุก
สาขาวิชาได้ประชุม
และเตรียมการดาเนิน
โครงการะะหว่างเดือน
กรฏาคม - กันยายน
2563 เพื่อให้
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าร่วม
อบรมต่างๆและ
นาไปใช้ในสถานศึกษา
ได้อย่างสมบูรณ์

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-

ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ในชุมขนและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีนักเรียนใน
พื้นที่บริการเข้าร่วม 120 คน จาก
10 สถาบันการศึกษา และมี
นักศึกษามหาวิทยาลัยในคณะต่าง
ๆ จานวน 310 คน ในการเข้าร่วม
อบรมและรวมกลุ่มกันเป็นทีม
ในการประกวดการเขียน
แผนการตลาดและการนาเสนอผ่าน
คลิปวีดีโอ มีการผลการดาเนินงาน
ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
450 คน มีแผนการตลาด ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อนาเสนอการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผสู้ อน อาจารย์พี่เลี้ยง และ
นักศึกษา ได้ดาเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง
และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา จัดโดยสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่าน
คืออาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์ศศิกาญจน์
หมอกมีชัย และอาจารย์ดร.ภัทริกา ชิณช่าง พร้อมกับนักศึกษา 6 คน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ด้านความเป็นผู้ประกอบการและถ่ายทอด
หลักสูตร โดยให้นักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ดได้ร่วมส่งแผนการตลาดและการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ผ่านคลิปวิดีโอ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ผลการประกวดการเขียน
แผนการตลาดและนาเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านคลิป วีดีโอ ดังนี้ ระดับ มัธ ยมศึกษา/
อาชีวศึกษา ส่งเข้าประกวด จานวน 9 ทีม/แผนการตลาด มีผลรางวัลดังนี้ รางวัล
ชนะเลิศ เงินสนับสนุนจานวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ บองจ้วด ปลา
ร้าบองสมุนไพร ทีม PTWY โรงเรียนโพนทองวิทยายน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
1 เงินสนับสนุนจานวน 4,000 บาท ได้แก่ เปรี้ยวซ่า ปลาส้มเมืองไพร ทีม UP
TO SEPIT โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุน
จ านวน 3,000 บาท ได้ แ ก่ พิ ก กี้ แหนม By เมื อ งไพร ที ม เสลภู มิ พิ ท SPK
โรงเรีย นเสลภูมิพิทยาคม ระดับ อุ ดมศึก ษา ส่งเข้ า ประกวด จ านวน 12 ทีม/
แผนการตลาด มีผลรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสนับสนุนจานวน 5,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นักเกตปลานิล ทีม เลอจี๊ด สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เงินสนับสนุนจานวน 4,000 บาท ได้แก่ แว่นตากันแดดผ้าไหมสาเกต
ที ม เลอค่ า สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การการโรงแรม
สาขาวิชานวัตกรรมการบริก ารและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวักรรมธุรกิจที่พัก
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุนจานวน
3,000 บาท ได้ แ ก่ Life with nature ผ้ า มั ด ย้ อ มสี ธ รรมชาติ จากต้ น มันปลา
ทีม Nicasio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ จานวน
21 แผ่นมีคลิปวีดีโอ มีคลิปวีดีโอ
นาเสนอแผนการตลาด 21 คลิป
วิดีโอ

ชื่อโครงการ
12.
โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
การบริการ
ของศูนย์
วิทยบริการ
ในยุคดิจิทัล

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่
วารสารวิชาการสหสาขาวิชา และวารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชา (สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์) หนังสือพิมพ์ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุด
การเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ISANULINET การจัดการข้อมูลวิจยั พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านให้บริการสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 3 ขยายเวลาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่ต้องการพื้นที่ในการใช้บริการสารสนเทศก่อนการสอบปลายภาค
กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสานักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยบริการ
13.
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแชทบอทสาหรับให้บริการข้อมูลแก่นกั เรียน
โครงการ
นักศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พัฒนา
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ (Smart farm) โดยใช้
เทคโนโลยี เทคโนโลยี IOT
สารสนเทศสู่
การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IoT : อยู่ใน
สังคม
ขั้นตอนการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
เศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบแก่กลุ่มเป้าหมายการ
ดิจิทัล
ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบแก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมการกากับและ
ติดตามผล

14.
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
โครงการ
1) เข้าร่วมประชุมการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์
ยกระดับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ.
คุณภาพการ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
เรียนการ
2) เข้าร่วมนาเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
สอน
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3
อาคาร 2 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
3) ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปี
2563

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

100,000

100,000

100,000

150,000

1,125,000

ผล

56,605

90,740

75,228

902,427

1,125,000

ปี
2563

1

2

ไตรมาส
3

4

รวม

แผน

56,250

56,250

56,250

56,250

225,000

ผล

0.00

0.00

0.00

225,000

225,000

ปี
2563

ปัญหาอุปสรรค
1) ขาดการ
ทบทวนแผนงานและ
งบประมาณในรอบปี
ที่ผ่านมา
2) การจัดสรร
งบประมาณช้ากว่า
กาหนด

- การลดงบประมาณ
ระบบแชทบอทสาหรับให้บริการ
ลงร้อยละ 25 ทาให้ ข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษา
ต้องมีการวาง
1 ระบบ
แผนการทางานให้
สอดคล้องกับ
งบประมาณใหม่
- ปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโร
น่า (Covid 19) ทา
ให้ไม่สามารถลงพื้นที่
สารวจข้อมูลจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการ
ทางานใหม่

1

2

ไตรมาส
3

แผน

56,250

56,250

56,250

56,250

975,000

งบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินงานบาง
กิจกรรมไม่เป็นไป

ผล

88,585

174,756

120,152

591,507

975,000

ตามแผน เนื่องจาก
ปัญหาสถานการณ์

4

รวม

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ผู้รับบริการ เข้ารับบริการ
สารสนเทศในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด (Walk-in) จานวน
ประมาณ 7,000-8,000 ครั้ง ต่อ
เดือน และการใช้บริการสารสนเทศ
ออนไลน์ ประมาณ 5,0006,000 ครั้ง ต่อเดือน

โควิด- 19

๑. ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง จานวน ๑๓
หลักสูตร
๒. ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูจ้ านวน ๓๗ หลักสูตร
๓. ได้จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอาจารย์ได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม ๔
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

15.
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
ด้านกีฬา
และ
นันทนาการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :
1) จั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารใช้ ร ะบบรั บ ทราบหลั ก สู ต ร
CHECO มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม 9D อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (การ
จัดการเรียนการสอนแบบ WIL ระยะที่
3) ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 3 การเปิดโลกวิชาการ
1) เข้าร่วมงานตลาดนัดลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร และ
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
1) ดาเนินกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป 1) ดาเนินจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ประจาปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผลการดาเนินงาน จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยจากผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อยู่
ใน ลาดับที่ 9 จาก 11 สถาบัน โดยมีรายละเอียดเหรียญรางวัลดังนี้
เหรียญทอง จานวน 4 เหรียญ ได้แก่
๑. นายอภินันท์ แทเรือง กีฬายูโด ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย น้าหนักเกิน 56 กก.
แต่ไม่เกิน 62 กก.
๒. นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท ชาย น้าหนัก
เกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
๓. นายวีรวัฒน์ บุญสงค์ กีฬาเทควันโด รุ่นน้าหนักไม่เกิน 54 กก. ประเภทต่อสู้
บุคคลชาย
๔. นายธนกร สีลา กีฬาเทควันโด รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน
68 กก. บุคคลชาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2563

ปัญหาอุปสรรค

1

2

ไตรมาส
3

แผน

56,250

56,250

56,250

56,250

1,000,000

ผล

937,730

0.00

62,270

0.00

1,000,000

4

รวม

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

รถรับส่งนักกีฬามี
๑. 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิด
ไม่เพียงพอต่อจานวน องค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
นักกีฬา
การจัดการแข่งขัน และเกิด
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับแนวทางเกิดแนวคิดที่จะ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้าง
ความสามัคคี ตลอดจนสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เหรียญเงินจานวน 16 เหรียญ ได้แก่
1. แฮนด์บอลชาย
2. วอลเลย์บอลชายหาดชาย
3. กรีฑา 10,000 เมตร ชาย
4. หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย
5. หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ชาย
6. มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
7. มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
8. มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
9. มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
10. มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้าหนักเกิน 60 กก.ไม่เกิน 64 กก.
11. เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
12. เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
13. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
14. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
15. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
16. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
เหรียญทองแดง จานวน 33 เหรียญ ได้แก่
1. ฟุตบอลชาย
2. หมากกระดาน - หมากรุกไทย คู่หญิง
3. หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ผสม
4. หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง
5. หมากกระดาน - หมากล้อม คู่ชาย
6. หมากกระดาน - หมากล้อม คูผ่ สม
7. เทนนิสทีมหญิง
8. เทนนิสทีมชาย
9. หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง
10. กรีฑา 3*800 เมตรชาย
11. แบดมินตันทีมชาย
12. หมากกระดาน - หมากล้อม คู่หญิง
13. หมากกระดาน - หมากล้อม ทีมผสม
14. หมากล้อมคู่หญิง
15. กรีฑา 5000 เมตร ชาย
16. เทเบิลเทนนิสทีมหญิง
17. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
18. มวยไทยสมัครเล่น -ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก. ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
19. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
20. มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท - ชาย น้าหนักเกิน 52 กก.แต่ไม่เกิน56กก

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ชื่อโครงการ

16.
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
21. มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท- ชาย น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
22. เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
23. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
24. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก.แต่ไม่เกิน 58 กก.บุคคลชาย
25. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก.แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
26. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.บุคคลหญิง
27. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก.แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
28. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
29. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก.แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
30. หมากกระดาน - หมากล้อม บุคคลชาย
31. หมากกระดาน - หมากล้อม บุคคลหญิง
32. หมากกระดาน - หมากฮอส คู่ผสม
33. หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. ดาเนินการฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 12
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ไตรมาสที่ 1
กิจกรรมที่ 1 การดาเนินงานการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (เงินสนับสนุนการ
จัดทาผลงานทางวิชาการ)
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่
6/2562
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7(78)/2562
กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ครั้งที่ 5(5)/2562
กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการกิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมการจัดทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 5
ในไตรมาสแรกของแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไตรมาสที่ 2
กิจกรรมที่ 1 การดาเนินงานการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (เงินสนับสนุนการ
จัดทาผลงานทางวิชาการ)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี
2563

ไตรมาส
1

2

3

4

รวม

แผน

375,000

375,000

375,000

375,000

1,500,000

ผล

270,861

329,813

263,040

636,286

1,500,000

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-

๑. คณาจารย์ (สายวิชาการ) มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พร้อม
ทั้ ง มี ต าแหน่ง ทางวิช าการที่สูงขึ้ น
ได้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ ช าการในการ
บริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ตลอดจนมี
โอกาสในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน
๒. บุคลากร (สายสนับสนุน) มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการขอ
กาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น เข้าใจใน
การพัฒนาด้านภาวะผู้นาและการ
พัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้อง สามารถจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักได้เป็นอย่างดี เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิด

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่
1/2563
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ (อาจารย์ ดร.คณิน บรรณกิจ)
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินงานการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (เงินสนับสนุนการจัดทา
ผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอื่น ๆ อ.ดร.ทนันยา คาคุ้ม นิเทศติดตามโครงการยกระดับ
การเรียนรู้ฯ ในไตรมาสที่ 2 ของแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไตรมาสที่ 3
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 22 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบารุง การจ้างเหมาบริการ จานวน 84 ครั้ง
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ จานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 2 ครัง้
และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 3 ครั้ง ตาม
แผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ รวมจานวน 5 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในส่ ว นราชการต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาตน พั ฒ นางาน และพั ฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 62 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบารุง การจ้างเหมาบริการ จานวน 14 ครั้ง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ความรักสามัคคีในหมู่คณะแบะ
สามารถเป็นพลังขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ชื่อโครงการ
17.
โครงการ
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ
ยกระดับ
การบริหาร
จัดการ
องค์กรสู่
ความ เป็น
เลิศ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมการบริหารจัดการ
ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการดาเนินการกิจกรรมแผน
ไตรมาสที่ 3
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์สาหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา และอาคารวิทยาศาสตร์

18.
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
มหาวิทยาลั
ยสู่องค์กร
นวัตกรรม

ไตรมาสที่ 1
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุม
ตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ จานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 1 ครั้ง และการ
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 3 ครั้ง ตามแผนดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้ รวมจานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมในส่วนราชการ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 67 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อม
บารุง การจ้างเหมาบริการ จานวน 46 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ จานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 2 ครัง้
และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 3 ครั้ง ตาม
แผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ รวมจานวน 5 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 99 ครั้ง

ปี
2563

1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
2
3

4

รวม

แผน

375,000

375,000

375,000

375,000

1,125,000

ผล

988,593

0.00

99,760

36,647

1,125,000

1

2

ไตรมาส
3

4

แผน

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,027,100

8,530,100

ผล

988,593

1,855,463

1,258,549

4,427,495

8,530,100

ปี
2563

รวม

ปัญหาอุปสรรค
1) บุคลากรในศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีไม่
เพียงต่อการขอใช้
บริการทาให้ล่าช้า
และส่งผลต่อประสิทธิ
ของงาน
2) พื้นที่ ที่วาง
อุปกรณ์เครือข่าย คับ
แคบ เนื่องจากมีการ
นาสิ่งของ สานักงาน
ไปเก็บไว้เต็มพื้นที่
ห้อง

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
บุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายในการสืบค้นข้อมูล
และทาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน

เชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 จานวน
ครั้งการประชุม
-การประชุมสภามหาวิทยาลัย
11 ครั้ง
- การประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย 11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 16 ครั้ง
-การประชุม อื่น ๆ 20 ครั้ง
- ผู้ปฏิบัติงานทาแผนและนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
- ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- มีสภาพแวดล้อมการทางานให้ดี
ขึ้น

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบารุง การจ้างเหมาบริการ จานวน 85 ครั้ง
ไตรมาสที่ 3
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 22 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบารุง การจ้างเหมาบริการ จานวน 84 ครั้ง
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ จานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 2 ครัง้
และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 3 ครั้ง ตาม
แผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ รวมจานวน 5 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในส่ ว นราชการต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาตน พั ฒ นางาน และพั ฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 62 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบารุง การจ้างเหมาบริการ จานวน 14 ครั้ง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติงานนาแผนและนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
-ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-มีสภาพแวดล้อมการทางานให้ดขี ึ้น

