








คำ�นำ�

 มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ ไดจั้ดทาํผลการดาํเนินงานโครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยไดน้้อมนําศาสตร์พระราชาและพระราโชบาย พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบด ี

ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณพระวชริเกลา้เจ้าอยูหั่ว ทีท่รงมอบพระราโชบายดา้นการศกึษาผ่านองคมนตร ีใจความตอนหน่ึงวา่  

ให้มหาวทิยาลัยราชภัฏทาํงานในการยกระดบัการศกึษาและพฒันาทอ้งถ่ินในทอ้งทีต่น” โดยนําองคค์วามรู้ พฒันาทอ้งถ่ิน  

สรา้งคณุคา่ ให้เกิดมลูคา่ลดความเหลื่อมล้าํ มาประยกุต์ใชเ้ปน็กรอบในการดาํเนินงาน เพื่อสรา้งผลผลติ ผลลพัธ์ให้เกิดกับ 

ผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาประเทศและเกิดเป็นรูปธรรม จากแนวพระราโชบายเป็นที่ชัดเจน

ยิ่งว่าภารกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ดคือ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

จะใช้นวัตกรรม เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ “พัฒนาท้องถิ่น” ด้วย “นวัตกรรม”

 โดยขั้นตอนการกําหนดสาระสําคัญในการดําเนินการเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน

นักศกึษา และตวัแทนภาคประชาชน องคก์รภาครัฐ องคก์รธุรกิจ ตามองคป์ระกอบของแผนงาน ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 

ราชภัฏเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อ “มุง่เน้นการกระจายโอกาสทางการศกึษาเสรมิสรา้ง ความเขม้แขง็และยกระดบัคณุภาพชวีติ

ของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรมและการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม”

 ขอขอบคณุคณะทาํงาน บคุลากร นักศกึษา ตวัแทนภาคประชาชน องคก์รภาครฐั องคก์รธุรกิจ และผูท้รงคณุวฒิุ 

ทุกท่านที่ใหค้วามรว่มมอืในการจดัทําการดาํเนนิงานโครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ประจาํป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563) ได้อย่างก้าวหน้ามาโดยลําดับ เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

จะสามารถรวมพลังในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถ่ินไปสู่ 

การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



ส�รบัญ

ส่วนที่ 1 บริบทมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด 1

ส่วนที่ 2 ก�รดำ�เนินก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนและหลังมีพระราโชบาย  13

ส่วนที่ 3 ผลก�รศึกษ�วิเคร�ะห์สถ�นภ�พปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก (SWOT Analysis)  51

ส่วนที่ 4 ยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดกับคว�มเชื่อมโยงก�รพัฒน�ท้องถิ่น  69

ส่วนที่ 5 ร�ยง�นผลโครงก�รต�มแผนง�นยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพื่อพัฒน�ท้องถิ่น 

 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 75

หน้า



1
บริบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ส่วนที่



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

2

รายงานผลการดำาเนินการ
โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ไดดํ้าเนินการจัดตัง้ทีบ่รเิวณโคกทุง่ปะตําบลเกาะแก้ว อาํเภอเสลภูม ิจังหวดัรอ้ยเอด็ 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2540 บนพืน้ที ่961 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึง่อยูบ่นเสน้ทางถนนสายรอ้ยเอด็ – โพนทอง กิโลเมตรที ่

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 5 โครงการสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรกของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2540-2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ

 เดือนกันยายน 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ 

เพื่อจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์) 

แต่งตั้งกรรมการร่วมในการจัดหาที่ดินจัดตั้งสถาบันฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดหาที่ดินสําหรับก่อสร้างสถาบัน

อุดมศึกษา

 เดือนมกราคม 2540 คณะกรรมการจัดต้ังสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ) แต่งตั้ง 

คณะกรรมการอํานวยการ และกรรมการดําเนินงานจัดตั้งสถาบันราชภัฏ

 เดือนเมษายน 2540 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ดําเนินการจัดต้ังโครงการจัดต้ังสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

เพิ่มตามที่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 แห่ง ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2542 

ปี พ.ศ. 2542 เกิดโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 โครงการจัดตัง้สถาบนัราชภัฏร้อยเอด็ เปน็โครงการ 1 ใน 5 โครงการสถาบนัราชภัฏเพิม่ในระยะแรกของสาํนักงาน

สภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ โดยวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติ

ให้จัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มขึ้นจํานวน 5 แห่งตามโครงการ 1 ใน 5 โครงการสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรก โดยได้รับ 

การจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในระดับภูมิภาค ได้แก่ สถาบัน

ราชภัฏชัยภูมิ, สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ, สถาบันราชภัฏนครพนม, สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ และสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2542 ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ) 

ตามคําสั่งสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ที่ 160/2542 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542 และได้ทําการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 

ในปี 2542 

 12 มิถุนายน 2544 คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลสมัย ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีมติอนุมัติ 

ร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันราชภัฏตามที่สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ

 20 กรกฎาคม 2544 ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ลงในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2544
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 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 

สง่ผลให้สถาบนัราชภัฏทัว่ประเทศ ไดร้บัการยกฐานะและปรับเปลีย่นสถานภาพเปน็ “มหาวทิยาลยัราชภัฏ” 12 กรกฎาคม 

2547 วันสถาปนามหาวิทยาลัย

ลําดับการจัดการศึกษา

 ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ

 ปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ สําหรับนักศึกษา

ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ)

 ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน)

 ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.ปช. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน) 

 เปิดสอนหลักสูตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ สําหรับนักศึกษา

ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน) 

 เปิดสอนหลักสูตรโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจําการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และวุฒิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

และปริญญาตรี 5 ปี ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน) 

 เปิดสอนหลักสูตรโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจําการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และวุฒิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนา

 เปิดสอนหลักสูตรโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

 เปิดสอนหลักสูตรโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับกระทรวงกลาโหม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เปดิสอนหลกัสตูรโครงการความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ กับมหาวทิยาลยัราชภัฏ

อุดรธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
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 ปี พ.ศ. 2548 - 2549 เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 

5 ปี ในสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 

(โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน)

 ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 5 ปี 

ในสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. (โครงการจัดการศึกษา

เพื่อปวงชน)

 เปดิสอนหลกัสตูรโครงการความรว่มมอืทางวชิาการ ระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน กับ มหาวทิยาลยัราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ในสาขาวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

 ปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 5 ปี 

ในสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. (โครงการจัดการศึกษา

เพื่อปวงชน)

 เปดิสอนหลกัสตูรโครงการความรว่มมอืทางวชิาการ ระหวา่งกระทรวงกลาโหม กับมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ 

ในสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 ปี พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดําเนินการจัดการศึกษา ดังนี้

คณะ 7 คณะ

  1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 2. คณะครุศาสตร์ 

  3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

 4. คณะนิติรัฐศาสตร์

  5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 6. คณะพยาบาลศาสตร์

  7. คณะบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตร 46 หลักสูตร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี 37 หลักสูตร  

 2. หลักสูตรปริญญาโท 6 หลักสูตร 

 3. หลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร   

 4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 

สถิติจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด*
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คณะ

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ป.ตรี (คน) ป.บัณฑิต ป. โท ป.เอก รวม

1. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 836 - 4 - 840

2. ครุศาสตร์ 3,164 179 86 8 3,437

3. บริหารธุรกิจและการบัญชี 798 - 6 - 804

4. นิติรัฐศาสตร์ 670 - - - 670

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 75 - - - 75

6. พยาบาลศาสตร์ 282 - - - 282

รวม 5,825 179 96 8 6,108

รวม 6,108

 *มกราคม 2563

1.2 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดก้าํหนดอาํนาจหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัไว้ ในมาตรา 18 (1) 

ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 

การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้กําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม และ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยบคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ และกรรมการ

สภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ข้อ ดังนี้

 1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต

 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

 5. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา

 7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

  8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

 9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัย ระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต

 1.1 การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความรู้

คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชน 

และท้องถ่ินรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะ 
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ทางดา้นวชิาชพีและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมุง่เน้นการสรา้งผลงานการจดัการเรียนการสอนเขา้ประกวดหรอืแขง่ขนั

ในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ

ชาติและสากลเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย เตรียมความพร้อม 

ในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด อย่างน้อย

ร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80 

 1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิต 

สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาการ

 1.4 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 1.5 จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based) เพื่อให้นักศึกษา 

รู้จักคิดเป็น ทําเป็น มีวิจารณญาณ

 1.6 ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  

อย่างน้อย 100 คน

2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

 2.1 มรีะบบการบรหิารองคก์รโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล มกีารกระจายอาํนาจในการบริหารและผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและมีตําแหน่งงาน 

ที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

 2.3 มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์การประเมิน 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการให้รางวัล 

อยา่งโปรง่ใส ตลอดจนการให้สวสัดกิารบา้นพกัตามความจาํเปน็ คา่รักษาพยาบาล เงินกองทนุสาํรองเลีย้งชพีแก่บคุลากร

ของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

 2.4 การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

และข้อมูลสามารถนํามาใช้ ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.5 การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 

 2.6 การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง พัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย

 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

 3.2 การนาํผลงานวจัิยไปถ่ายทอดองคค์วามรู้สูช่มุชน ทอ้งถ่ิน เพื่อนาํไปตอ่ยอดในการพฒันาอาชพีและภูมปิญัญา

ชาวบ้าน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 3.3 การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
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 3.4 สืบสาน โครงการตามศาสตร์พระราชา น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย 

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

 3.5 จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือนและให้บริการ 

วิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน

4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

 4.1 จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ และนักศึกษาดําเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปสู่การพัฒนา 

ด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น

 4.2 โครงการวจิยัทีเ่ปน็การสรา้งองคค์วามรูท้างด้านเกษตรกรรม สง่เสริมอาชพีในทอ้งถ่ิน โครงการตามศาสตร์

พระราชา ตลอดจนงานวจัิยดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพ ทีส่ามารถนาํผลการวจัิยไปใช้ ในการพฒันาคณุภาพชวีติและประกอบ

อาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้

 4.3 พฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรของมหาวทิยาลยัให้มคีวามรูแ้ละความสามารถในการทําวจิยัเพิม่ขึน้ โดยสรา้ง

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 4.4 สนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน ระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุน

การทําวิจัยเชิงพาณิชย์, การทําวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน 

 4.5 สง่เสรมิการวจัิยเพื่อพฒันาการจัดการเรยีนการสอน การประเมนิผล และการพฒันาหลกัสตูรอยา่งสม่าํเสมอ 

5. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 5.1 กาํหนดให้ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมเปน็ศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นทางดา้นศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ศลิปวฒันธรรม 

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

 5.2 สรา้งเครือขา่ยวฒันธรรมเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

 5.3 สร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในความ

เป็นไทย ทํานุบํารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ และเผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

 5.4 มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 

ทีบ่คุลากร นักศกึษานับถือตลอดจนสง่เสรมิการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มกีารสอนการทาํสมาธิให้กับนักศกึษา

และบุคลากร เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 

 6.1 ผลติครแูละวชิาชพีอื่นทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ ทีม่คีณุภาพ คณุธรรม จริยธรรม มจิีตสาํนึก

และจิตวิญญาณของความเป็นครู และวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

 6.2 จดัตัง้ศนูย์ฝกึประสบการณว์ชิาชพีครแูละวิชาชีพอื่นเพื่อความเปน็เลศิทางดา้นวิชาการ และเปน็ศูนย์กลาง

ด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอื่นแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษาค้นคว้า

 6.3 พฒันาโรงเรียนสาธิตของมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ ให้เปน็แหลง่เรยีนรู ้วจัิย และเปน็แหลง่ฝกึประสบการณ์

ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ภายในปี 2562 จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร 

English Program 
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7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

 7.1 การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

 7.2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก 

ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัยและในปี 2564 

ให้ได้รับรางวัล Green University

 7.3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถ่ิน 

โดยดําเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

  จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร

9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 9.1 พฒันาระบบการประกันคณุภาพการศกึษา เพื่อให้ไดผ้ลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอกในระดบัดมีาก

 9.2 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ 

10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัย ระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

 จัดให้มีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ. 2562 และจัดทําแผนแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1.3 นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model 

เพื่อนําไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

4Ps Innovation ประกอบด้วย

  Paradigm Innovation : การสง่เสรมิและสนับสนุนกระบวนทศัน์ใหมอ่ยา่งมสีว่นรว่มเพื่อการบรหิาร เชงิสรา้งสรรค์

ครอบคลุม 4 พันธกิจ 



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

9

  Position Innovation : เป้าหมาย พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 

(Innovative University)

  Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ 

 - จัดทําแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการการศึกษา 

 - พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

 - เพิ่มขีดความสามารถ Globalized Education 

 - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ แสวงหาพลังงานทางเลือก สร้างสภาพแวดล้อมพื้นที่สีเขียวอย่างบูรณาการ

ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

  Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดขึ้น ได้แก่ 

 - คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร 

 - คุณภาพบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 

 - คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 - คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 - คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน 

LERT 4.0 Model 

 เปน็รปูแบบที่ใช้ ในการบรหิารจัดการมหาวทิยาลยัให้เปน็มหาวทิยาลยัราชภัฏชัน้นําในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

บริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติ และนานาชาติ 

L ประกอบด้วย 

  Leadership ภาวะผู้นํา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้นํา มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถนําพากลุม่ของตนในการพฒันางานทีร่บัผิดชอบอยา่งต่อเนื่อง ดําเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 Loyalty ความจงรักภักดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความรู้สึก 

เปน็เจ้าของ (Ownership) ในองคก์รร่วมกัน ยนิดทีีจ่ะรว่มแรงรว่มใจในการประสานพลงัเพื่อพฒันามหาวทิยาลยัให้ก้าวหน้า

อย่างไม่หยุดยั้ง 

 Law and Rule กฎหมายและกฏระเบียบ การดําเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ต้องอยู่ภายใต้ 

หลักนิติธรรม ถูกกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย การออกกฎระเบียบต่าง ๆ 

ตอ้งเปน็ไปเพื่อให้มหาวทิยาลยัสามารถดาํเนินการ ไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ เพื่อประโยชน์ของคณาจารยแ์ละบคุลากรสว่นใหญ่ 

ตลอดจนนักศึกษาโดยรวม 

E ประกอบด้วย 

 Equity ความเสมอภาค สําหรบัคณาจารยแ์ละบคุลากรในการดําเนินการเพื่อเขา้สูตํ่าแหน่งทางวชิาการ เพื่อบรรจุ 

อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การลาศึกษาต่อ การจัดสรรทุน

เพื่อการศกึษาตอ่ ตอ้งยดึหลกัความเสมอภาค ความยตุธิรรม ผลการทํางาน ตลอดจนขวญัและกําลงัใจของคณาจารยแ์ละ

บุคลากร สําหรับนักศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการรับบริการจากทางมหาวิทยาลัย 
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 Efficiency ประสทิธิภาพในการบรหิารจัดการและดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัให้คณาจารย ์บคุลากร 

และนักศึกษาทุกคนได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มาเป็นแนวทางในการทํางานและการเรียน การสอน การบริหารงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารความเสี่ยง 

ที่เหมาะสม ตลอดจนให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้ ให้กับมหาวิทยาลัย ผ่านการบริหารเชิงรุกเพื่อเพิ่มจํานวน

นักศึกษา การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย การให้บริการวิชาการ การวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 Effectiveness ประสิทธิผล โดยนําหลักการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award, PMQA) มาใช้ ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 

7 หมวด ได้แก่ การนําองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวดัการวเิคราะห์และ การจัดการความรู้ การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล การจัดการกระบวนการ และผลลพัธ์การดําเนินการ 

R ประกอบด้วย 

 Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพนับถือ 

ให้เกียรตซิึง่กันและกัน ดว้ยการไหวเ้มื่อพบปะกัน และมนํ้ีาใจชว่ยเหลอืกันตามสมควร เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงคข์องภารกิจ 

มหาวทิยาลยั และเพื่อสง่เสริมความรักสามคัค ีความเปน็น้าํหน่ึงใจเดยีวกัน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเปน็ไทย

ให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปอย่างยั่งยืน 

 Responsibility ความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 

ในภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดยรวม 

และทําให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

 Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนสวัสดิการสําหรับคณาจารย์และ

บุคลากรให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคง ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการ

ของคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนเพิ่มสวัสดิการบ้านพักเพื่อลดรายจ่ายของผู้มีเงินเดือนน้อย 

T ประกอบด้วย 

 Transparency ความโปร่งใส การบริหารจัดการในทุกระดับ ต้องโปร่งใส สามารถชี้แจง และตรวจสอบได้ 

ให้มีการรับทราบผลการดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่าง ๆ  ที่หน่วยงาน จะดําเนินการ การรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากร โดยจัดประชุมสมัยสามัญ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร จัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual 

Development Plan) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และบุคลากร อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการ 

ของแต่ละบุคคล ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดประเมินผล การจัดทําผลงาน 

ทางวิชาการ การจัดทาผลงานเพื่อเลื่อนตําแหน่งสายสนับสนุน การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน การจัดทํางาน

วิจัยให้สําเร็จ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน การจัดอบรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา (Work Integrated Learning. WIL) 

 Teamwork การทํางานเป็นทีม ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ของมหาวิทยาลัยด้วยการทํางานเป็นทีมตามความสนใจ และความถนัด โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของทีมที่ชัดเจน 
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มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

หน่วยงานในมหาวทิยาลยัหลายหน่วยงานยงัมบีคุลากรสายสนับสนุน ไมเ่พยีงพอจาํเปน็ตอ้งอาศยัคณาจารยท์ีม่คีวามสนใจ

มาช่วยงานให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วง ความเสียสละความทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรจึงเป็นปัจจัย

สําคัญที่จะทําให้งานสําเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 

1.4 ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปณิธาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและ 

  ยกระดบัคณุภาพชวีติของชมุชนทอ้งถ่ิน ตามศาสตรพ์ระราชาดว้ยนวตักรรม เน้นการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ

  และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา  Source of Knowledge for a Lifetime ยาวชีวํ ภูมิปญฺญา ฐานํ

  แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

นิยามวิสัยทัศน์ :  มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชน

  เป็นแหล่งองค์ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

  นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วม พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 

  Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษา จัดทําแผนวิชาการ 

  ในการพฒันาทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม คณุภาพบณัฑติ คณุภาพอาจารย ์

  และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นที่ยอมรับ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์หลัก 1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้จากฐานงาน

(Primary Goal) วิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่ จัดการเรียนการสอน เผยแพร่ความรู้ และการบริการ 

 วิชาการ ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล

ตัวชี้วัด 1. กลุม่เปา้หมายในชมุชนและทอ้งถ่ิน ไดร้บัการบริการวชิาการทํานุบาํรงุศลิปวฒันธรรม และโครงการ 

เป้าประสงค์หลัก ส่งเสริมรายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ทําให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นร้อยละ 20  

 ตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เช่น การมีงานทํา การเรียนรู้ โดยชุมชน การได้รับการศึกษา

 2. โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ํากว่าระดับดีมากร้อยละ 90 

 3. มรีะบบสารสนเทศทีต่ดิอนัดบัการแพร่องคค์วามรู ้โดยตดิอนัดบัจากสถาบนัจัดอนัดบัในระดบัสากล  

 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ทั่วประเทศ

อัตลักษณ์บัณฑิต  กล้าคิด จิตอาสา

นิยามอัตลักษณ์  กลา้คดิ การคดิเชงินวตักรรม มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออก

บัณฑิต   อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นํา

   จิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดอัตลักษณ์  กล้าคิด

บัณฑิต   - มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด

   - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

   - มีความเป็นผู้นําสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์

   จิตอาสา

   - กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

   - มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

 “RERU”

 R : Responsibility  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 E : Experience ประสบการณ์ที่ดีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 R : Respect อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร

 U : Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้มคีณุธรรม และจรยิธรรม จิตอาสา อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสาํนึก

ในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถ่ิน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้อง 

ให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

 2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ    

 3. ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในคณุคา่ทางวฒันธรรมของชาติ

 4. บริการวชิาการเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของผู้นําชมุชน ผู้นําศาสนาและนักการเมอืงทอ้งถ่ินให้มจิีตสํานึก 

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้ม สามารถแขง่ขนัได้ ในกลุม่ประชาคมอาเซยีนและสากลตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยและประสานความรว่มมอืชว่ยเหลอื 

เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 6. น้อมนําส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการทํางานและการดําเนินชีวิต  

 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของ

ความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน



2
การดำาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ก่อนและหลังมีพระราโชบาย

ส่วนที่
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ส่วนที่ 2 การดำาเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนและหลังมีพระราโชบาย

2.1 การดำาเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 (ก่อนมีพระราโชบาย)
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 

นํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน

  3. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใช้

และพฒันาชมุชนและสงัคม น้อมนําสง่เสรมิและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิประยกุต์ใชห้ลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานและการดําเนินชีวิต

  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรม

ของชาติ

  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

การกําหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560

 ไดกํ้าหนดพืน้ทีเ่ปา้หมายคอื ชมุชนตําบลทา่มว่ง อําเภอเสลภูม ิจังหวดัรอ้ยเอด็ เปน็พืน้ทีเ่ปา้หมายในการดําเนินการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้

ลําดับ 

ที่

นักวิจัย โครงการ สังกัด

แหล่งงบ

ประมาณ

ปี

1 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ํา

ของประชาชนทั่วไปที่อาศัย อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําชี

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะครุศาสตร์ งบแผ่นดิน 2552

2 อาจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้  

องค์การบริหารส่วตําบลท่าม่วง

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

งบแผ่นดิน 2556

3 รศ.เสริมศรี  สุทธิ์สงค์ การศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ่มสหกรณ์ 

ท่าม่วงสามัคคี บ้านท่าม่วง ตําบลท่าม่วง  

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะศลิปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์

งบรายได้ 2555

4 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ การอนุรักษ์และกระบวนการจัดการน้ํา

ของประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําชี 

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะครุศาสตร์ งบแผ่นดิน 2553

5 อาจารย์อุณนดาทร  มูลเพ็ญ การศึกษารูปแบบ แนวทาง และระบบในการจัดการ

หนี้สินของชุมชนท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี

งบแผ่นดิน 2553
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ลําดับ 

ที่

นักวิจัย โครงการ สังกัด

แหล่งงบ

ประมาณ

ปี

6 อาจารย์ดวงเดือน   เภตรา การพัฒนาระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง

หมู่ที่ 4 : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านท่าม่วง 

หมู่ที่ 4 ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี

งบแผ่นดิน

(วจิยัเพื่อชมุชน)

2559

7 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะครุศาสตร์ งบแผ่นดิน

(วจิยัเพื่อชมุชน)

2559

8 อาจารย์จิราพร บาริศรี การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุ่มแม่น้ําชี

กรณีศึกษา : ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะนิตรัิฐศาสตร์ งบแผ่นดิน

(วจิยัเพื่อชมุชน)

2559

9 อาจารย์ ดร.สุรชัย  รัตนสุข การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรที่ย่อย ด้วยเซลลูเลส

ของหมู่บ้านท่าม่วง ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะศลิปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์

งบแผ่นดิน

(วจิยัเพื่อชมุชน)

2559

10 อาจารย์สิทธเดช  หมอกมีชัย การสเปรย์น้ําพร้อมการควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า 

กลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้า บ้านนากะตึบ ตําบลท่าม่วง 

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะ

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

งบแผ่นดิน 

(วจิยัเพื่อชมุชน)

2559

11 อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่า

ในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตําบลท่าม่วง  

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะ

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

งบแผ่นดิน 

(วจิยัเพื่อชมุชน)

2559

12 อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

กรณีศึกษา เทศบาลตําบลท่าม่วง ตําบลท่าม่วง 

อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะ

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

งบแผ่นดิน 

(เพื่อสร้างองค์

ความรู้ด้านการ

วิจัยประยุกต์)

2560

13 ดร.จิราพร  บาริศรี การบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มแม่น้ําชี กรณีศึกษา : 

ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะนิติ

รัฐศาสตร์

งบแผ่นดิน 

(วจัิยเพื่อชมุชน)

2560

14 ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ การพัฒนาและยกระดับการผลิตสบู่สมุนไพร 

และสารสกัดธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับ

ชุมชน ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ และ 

ตําบลมะบ้า อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะ

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

งบแผ่นดิน 

(วจัิยเพื่อชมุชน)

2560

15 ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา 

ป่าดงหัน บ้านท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม

คณะครุศาสตร์ งบแผ่นดิน 

(วจัิยเพื่อชมุชน)

2560
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2.2 การดำาเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลังมีพระราโชบาย
 หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชบายเมื่ อวันที่

9 พ.ค. 2560 โดยพระกรุณาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทํางานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

ท้องถิ่น นับแต่นั้นเป็นต้นมามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้น้อมนําเป็นเป้าหมายหลักในการดําเนินการ นอกเหนือจาก

หน้าที่โดยตรงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ “...เป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพื่ อการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์และภาระ หน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่ อสร้างและ พัฒนาองค์ความรู้

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรม ท้องถ่ินและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่ นเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหา 

แนวทางพฒันาเทคโนโลยพีืน้บ้านและเทคโนโลยสีมยัใหม่ให้เหมาะสมกับการดาํรง ชวีติและประกอบอาชพีของคนในทอ้งถ่ิน

รวมทั้งศึกษาส่งเสริม สืบสานโครงการ อันเนื่ องมาจากแนวพระราชดําริ ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในท้องถ่ินและสังคม...” จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แสดงถึงความมุ่งหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวา่ ให้เปน็ “สถาบนัอดุมศกึษา เพื่ อการพฒันาทอ้งถ่ิน” แสดงให้เห็นวา่ มหาวทิยาลยัราชภัฏมคีวามผูกพนัเปน็หน่ึงเดยีว

กับทอ้งถ่ินโดยมพีนัธกิจสาํคญัคอื “การพฒันาทอ้งถ่ิน” อนันับเปน็พนัธกิจสาํคญั ทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏทกุแห่งพงึตระหนัก

ในเรื่ องน้ี โดยมวีตัถุประสงคแ์ละภาระ หน้าที่ในการ “...สง่เสรมิการเปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่ง่สูค่วามเปน็เลศิทางวชิาการ 

บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล...” 

 จากแนวพระราโชบาย และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าว เป็นที่ชัดเจนยิ่งว่าภารกิจ 

(mission) ของมหาวทิยาลยัราชภัฏทกุแห่ง รวมทัง้มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็คอื “มหาวทิยาลัยเพื่ อการพฒันาทอ้งถ่ิน”

(Local Development University)

 นอกจากน้ีดังที่ ได้กล่าวมาแล้วว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางกรอบการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์

อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ปรัชญา คือ “Source of Knowledge for a Lifetime” 

แหลง่ความรูต้ลอดชวีติและไดกํ้าหนดวสิยัทศัน์ไวค้อื มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ เปน็มหาวทิยาลยัชัน้นําในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ บริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area 

Based) เพื่ อตอบโจทย์การพัฒนาตามภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ เพื่ อให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็น “กลไกกลาง”

เชื่ อมร้อยความรู้ คน และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาของพื้นที่ และมีการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ ได้

เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ระบบข้อมูล 

สารสนเทศ กลไกการจัดการ การเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น

 พนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ตลอดเวลาทีผ่่านมาและในอนาคต ตอ้งดาํเนินการให้สอดรับกับปญัหา

ของท้องถ่ินอย่างแท้จริง การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ องค์ความรู้เพื่ อการดํารงชีวิต และการทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรม อันล้ําค่าซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษ ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพของชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ

สังคม โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา (โครงการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2542) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ดําเนิน

ภารกิจทางด้านการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่ องเป็นลําดับ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแนวทางยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภัฏ เพื่ อการพฒันาทอ้งถ่ินตามพระราโชบาย

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมรับเป็นยุทธศาสตร์หลักและมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปงบประม�ณ	2563เพ�่อก�รพัฒน�ท้องถิ�น

17

หลกัน้ี โดยวางกรอบการกําหนดประเดน็ยทุธศาสตรอ์ยูบ่นหลกัการทีจ่ะพฒันามหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ เพื่ อตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์จังหวัด

 ทั้งน้ีสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดการพัฒนาท้องถ่ินจะใช้นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามแนว ปรับยุทธศาสตร์ (Re-Profiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “พัฒนาท้องถ่ิน” ด้วย 

“นวัตกรรม”

 
 

 
 

University for Local Development by Innovation 
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 

 
วิสัยทัศน์ตามแนว ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

“พัฒนาท้องถิ่น” ด้วย “นวัตกรรม” 
 
 

ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้งองคาพยพก่อนและหลังมีพระราโชบายดังแสดงในตาราง 
 
 
 
 

University for Local Development by Innovation

มหาวิทยาลัยเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

วิสัยทัศน์ตามแนว ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

“พัฒนาท้องถิ่น” ด้วย “นวัตกรรม”

 ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติน้ันต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่ องมือสําหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบตังิานของหน่วยงานตา่ง ๆ  เพื่ อให้การดําเนินงานมคีวามสอดคลอ้งและเปน็ไปในทศิทางเดยีวกัน ปรบัยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้งองคาพยพก่อนและหลังมีพระราโชบาย ดังแสดงในตาราง
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การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนและหลังมีพระราโชบาย

“พัฒนาท้องถิ่น” ด้วย “นวัตกรรม”

ก่อนมีพระราโชบาย หลังมีพระราโชบาย

1. วิสัยทัศน์

“ภายในป ี2576 มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ จะเปน็องคก์ร

แห่งการเรยีนรู้อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ในระดับยอดเยี่ยม”

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม”

2. พันธกิจ (คงเดิม)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

3.   ทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในคณุคา่ทางวฒันธรรมของชาติ

4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถ่ินให้มีจิตสํานึก 

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและ 

ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มประชาคม

อาเซียน สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ 

ช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6.  น้อมนําสง่เสรมิและสบิสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดํารปิระยกุต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ในการทํางานและการดําเนินชีวิต

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของ 

ความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนและหลังมีพระราโชบาย

“พัฒนาท้องถิ่น” ด้วย “นวัตกรรม”

ก่อนมีพระราโชบาย หลังมีพระราโชบาย

3. เป้าประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ

ตามมาตรฐานของชาติสากลและความต้องการ

ของท้องถิ่น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์

3. ถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

4. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร

และนักศกึษารวมถึงการสรา้งชื่อเสยีงให้กับสถาบนั

5. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์

6. ให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาอาชีพ 

วิชาชีพ และความเป็นอยู่รวมทั้งสุขภาพอนามัย

7. แสดงออกถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและประเทศชาติ

8. ปลกูฝังบคุลากรและนักศกึษาให้มจิีตวญิญาณ

ของการมจีติอาสาในการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศ

ชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์สุขภาพให้ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. บริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

5. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

7. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

8. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล

9. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ

10. หลักสูตรได้รับมารฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์

มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล

11. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการ

ศึกษาทุกหลักสูตร

12. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์

ความรู้ ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และนํามา 

ซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสถาบัน

13. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย

14. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ท้องถิ่น องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

15. เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ความสุจริต ยุติธรรมความรักความสามัคคี

16 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ

17. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้

18. เพื่อให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนและหลังมีพระราโชบาย

“พัฒนาท้องถิ่น” ด้วย “นวัตกรรม”

ก่อนมีพระราโชบาย หลังมีพระราโชบาย

3. เป้าประสงค์ (ต่อ)

19. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน 

และท้องถิ่น โดยดําเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

20. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสา 

ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ

ตามมาตรฐานของประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝังการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น

และสังคมนํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ

แก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนําผลการวิจัย

ไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม น้อมนําส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง

วัฒนธรรมของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ

สถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสภาพแวดล้อม
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แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา ด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา : Source of Knowledge for a Lifetime

ยาวชีวี ภูมิปญญา ฐาน

แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจที่ 1 

ผลิตบัณฑิต

ที่มีความรู้

มีคุณธรรม

และจริยธรรม

จิตอาสา

พันธกิจที่ 2

ใช้การวิจัย

เป็นฐาน

ในการแสวงหา

ความจริง

เพื่ อความเป็น

เลิศทาง

วิชาการ

พันธกิจที่ 4 

บริการวิชาการ

เพื่ อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ผู้นําชุมชน

ผู้นําศาสนา

และนักการเมือง

ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 

พัฒนาศักยภาพ 

มหาวิทยาลัย

ให้สามารถ

เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้

พันธกิจที่ 6

น้อมนําส่งเสริม

และสืบสาน

โครงการ

อันเนื่ องมาจาก 

พระราชดําริ

พันธกิจที่ 7

เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ

วิชาชีพครู

ผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากร 

ทางการศึกษา

พันธกิจที่ 8

ศึกษาและแสวงหา

แนวทางพัฒนา

เทคโนโลยสีมยัใหม่

ให้เหมาะกับ

การดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชพี

อาชีพของปวงชน

พันธกิจที่ 3

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

 วิสัยทัศน์ : เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต : กล้าคิด จิตอาสา

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นใน นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาท้องถิ่น

ท้องถิ่น

- เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตาม

 ความต้องการของท้องถิ่น

 และตลาดแรงงาน

- สนับสนุนงานวิจัยที่นําศาสตร์ 

 ของพระราชามาเป็นแนวทาง

 การพัฒนา ท้องถิ่น

- ถา่ยทอดความรู้ด้านการพัฒนา  

 คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน 

 และผู้สูงอายุ

- จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 เพื่ อเป็นแหล่งเรียนรู้

 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีสาน

- จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา

 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นวัตกรรม

- สง่เสรมิงานวจัิยเพื่ อการพฒันา  

 ท้องถิ่น นําไปสู่การใช้ประโยชน์ 

 เชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม

- จัดการศึกษาด้วยกระบวน

 การเรียนการสอนที่หลากหลาย

 และทันสมัยด้วยนวัตกรรม

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ

 มีพฤติกรรม ที่แสดงออกถึง

 มีจิตอาสา ความมี คุณธรรม

 จริยธรรม 

นวัตกรรม 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

 นักศึกษาให้มี ทักษะชีวิต 

 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ  

 วิชาการ ด้วยนวัตกรรม 

- พัฒนาระบบและกลไก

 ในการบริหาร จัดการงานวิจัย

 ให้มปีระสทิธิภาพดว้ย นวตักรรม 

พันธกิจ 

- เพิม่ระดบัความสามารถทางดา้น

 ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สําเร็จ

 การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- พัฒนาระบบและกลไก

 การประกัน คุณภาพการศึกษา

 ให้ได้รับผลการประเมินในระดับ

 ดีมาก 

- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

- พัฒนาอาจารย์และบุคลากร

 สายสนับสนุนให้มีตําแหน่ง

 ทางวิชาการและ คุณวุฒิสูงขึ้น 

- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

 ในท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 ให้มีประสิทธิภาพ

นวัตกรรม

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ

 การบริการ 

- สง่เสรมิและพฒันานวตักรรม การจดลขิสทิธ์ิ

 การจัดสิทธิบัตรที่จะนําไปสู่รายได้ของ

 มหาวิทยาลัย 

- พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มี 

 ประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

- ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากร

 ให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่าง

 ครอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละอยา่งมปีระสทิธิภาพ

 ด้วยนวัตกรรม 

- พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ

 ทางด้านหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า

 งานวจัิย งานบริการ วชิาการ งานทาํนุบาํรุง

 ศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการ

 พระราชดําริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่ 

 สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 และมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 

- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ

 ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ

 และการพัฒนานวัตกรรม 

พันธกิจ 

- พฒันาระบบและกลไกในการบรหิารจัดการ

 การเงิน การคลัง พัสตุและการบริหาร

 งานบุศลตามหลักธรร มาภิบาล 

- พฒันาระบบการกํากับ ดแูล และตรวจสอบ 

- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ 

 จัดการความเสี่ยง

- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องกับ

 ธรรมาภิบาล 

- จัดสวัสดิการเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิต

 ของบุคลากร 

- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์  

 สโมสร

- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงาน

 การฝึกอบรมของ บุคลากรทั้งใน

 และต่างประเทศ 

- จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิด 

 รายได้

ท้องถิ่น 

- มีการบริหารและจัดการขยะ

 อย่างเป็น ระบบ สดผลกระทบ 

 ต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

นวัตกรรม 

- ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม

 และเทคโนโลยีการจัดการ

 สภาพแวดล้อมและ  

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

พันธกิจ 

- อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

 ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

 ในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ 

 การจัดการสภาพภูมิทัศน์

 และสภาพแวดล้อม 

- สง่เสรมิและสนับสนุนเตรยีมการ

 เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 สีเขียว (UI Green Metric

 World University Ranking)

ท้องถิ่น

- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย  

 โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า

 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

 ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาครู 

 และบุคลากรทางการศึกษา

- พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

 ราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบ

 การพัฒนาครูและบุคลากร

 ทางการศึกษาในท้องถิ่น 

นวัตกรรม

- แสวงหาและพัฒนาอาจารย์

 ต้นแบบ ในการสอนและการผลิต

 นวัตกรรม มีความเข้มแข็ง

 ทางวิชาการ

- วิจัย พัฒนา และเผยแพร่รูปแบบ

 การผลิตครูและบุคลลากร

 ทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม 

พันธกิจ 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ครู  

 ศาสตร์ให้ได้รับการรับรองจาก

 คุรุสภา สอดคล้องกับ

 ความต้องการของท้องถิ่น

 และนโยบายการผลิตครู

 ของประเทศ 

- พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อ

 การผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ 

 และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อม

พ
ัน
ธ
ก
ิจ
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ร
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ด
็น
ย
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ศ
า
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์

➡
➡ ➡ ➡ ➡ ➡

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡
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LTQME-LERT Model

 จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามแนวพระราชโชบาย และนโยบายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดภายใต้ 

LTQME-LERT Model ดังนี้

 L : LOCAL DEVELOPMENT  พัฒนาท้องถิ่น

 T : TEACHER DEVELOPMENT ผลิตและพัฒนาครู

 Q : QULITY IMPROVEMENT  ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 M : MANAGEMENT DEVELOPMENT  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 E  : ENVIRONMENT CONSERVATION  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 L-LERT Model 

 L-Leadership ภาวะผู้นํา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้นํา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนําพากลุ่มของตนในการพัฒนาท้องถิ่น

 L-Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาทุกคนได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการทํางานเพื่อท้องถิ่น

 L-Effectiveness การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถ่ินว่าเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 L-Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพนับถือ 

ให้เกียรติปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒฯท้องถิ่น

 L-Technical Skills พัฒนาทักษะทางเทคนิค ศักยภาพของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง

และสอดคล้องกับความต้องการของการเป็นแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 L-Teamwork การทํางานเป็นทีม ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยด้วยการทํางานเป็นทีม

 T-LERT Model

 T-Leadership ภาวะผู้นํา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้นํา มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนําพาให้เกิดการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในการผลิตครู

 T-Respect การเคารพนับถือ สง่เสริมให้คณาจารย ์และนักศกึษาครูแสดงออกถึงความเคารพนับถือในวชิาชพีคร ู

และครขูองคร ูให้เกียรตซิึง่กันและกัน ดว้ยการไหวเ้มื่อพบปะกัน มนํ้ีาใจชว่ยเหลอืกันตามสมควร และรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น 

 T-Responsibility ความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู เป็นผู้มีความรับผิดชอบในภารกิจ 

และบทบาทหน้าทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมาย ซึง่จะสง่ผลตอ่คณุภาพคณาจารย ์และนักศกึษาครู โดยรวม และทําให้มหาวทิยาลยั

มีชื่อเสียงในการเป็นสถาบันผลิตครูที่ได้รับการยอมรับ 

 T-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิค 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่าครู 

การจัดอบรมด้านการสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ 
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 Q-LERT Model

 Q-Leadership หลกัสตูร คณะ ไดรั้บการพฒันาการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานจัดการศกึษาวา่เปน็ไปอยา่ง 

มปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล เพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้มหาวทิยาลยัเปน็มหาวทิยาลยัชัน้นําในดา้นคณุภาพการศกึษา

 Q-Responsibility มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดําเนินการยกระดับอย่างมีธรรมาภิบาลและตรงตามข้อเท็จจริง 

 Q-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู มีทักษะตรงตามคุณลักษณะ 

พงึประสงค์ในแตล่ะหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั สง่เสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเปน็สําคญั การวดัประเมนิผล 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ 

 M-LERT Model 

 เป็นการดําเนินการตาม LERT Model เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

 E-LERT Model

 E-Responsibility ความรับผิดชอบต่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปลูกฝังให้คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในฐานะที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน 

สภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งทํากินของชุมชนรอบด้าน นอกจากน้ีการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยทําให้ 

ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนรอบด้าน 

 นอกจากน้ีภายใตว้สิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั เปน็มหาวทิยาลยั เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยนวตักรรม มหาวทิยาลยัได้

ดาํเนินการในการพฒันานวตักรรมเพื่อดําเนินการตามยทุธศาสตร์และบรหิารจัดการ สําหรบัการดําเนินการในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

นวัตกรรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

iRis: Innovation for RERU Information Systems

นวัตกรรมห้องเรียนอัจฉริยะ

iClass: Innovation for Smart Classroom

นวัตกรรมระบบสารสนเทศบริหารโครงการ 

iPas: Innovation for Project Administration Systems

นวัตกรรมบริการข้อมูลของนักศึกษาอัตโนมัติ

iKiosk: Innovation for Registration Kiosk

T-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู ส่งเสริมการจัดอบรม
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ศิษย์เก่าครู การจัดอบรมด้านการสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ  

 
Q-LERT Model 
Q-Leadership หลักสูตร คณะ ได้รับการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาว่า

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ด้านคุณภาพการศึกษา 

Q-Responsibility มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ด าเนินการยกระดับอย่างมีธรรมภิบาลและตรงตามข้อเท็จจริง  

Q-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู มีทักษะตรงตาม
คุณลักษณะพึงประสงค์ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอนและ
ห้องเรียนอัจฉริยะ  

 
M-LERT Model  
เป็นการด าเนินการตาม LERT Model เพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 
E-LERT Model 
E-Responsibility ความรับผิดชอบต่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  ปลูกฝังให้

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในฐานะที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งท ากินของชุมชนรอบด้าน นอกจากนี้การ
เกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนรอบด้าน   

นอกจากนี้ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ ส าหรับการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 

 
นวัตกรรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
iRis: Innovation for RERU Information Systems 
 

 
นวัตกรรมระบบสารสนเทศบริหารโครงการ  
iPas: Innovation for Project Administration Systems 

 
นวัตกรรมห้องเรียนอัจฉริยะ 
iClass: Innovation for Smart Classroom 
 

 
นวัตกรรมบริการข้อมูลของนักศึกษาอัตโนมัติ 
iKiosk: Innovation for Registration Kiosk 

T-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู ส่งเสริมการจัดอบรม
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ศิษย์เก่าครู การจัดอบรมด้านการสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ  

 
Q-LERT Model 
Q-Leadership หลักสูตร คณะ ได้รับการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาว่า

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ด้านคุณภาพการศึกษา 

Q-Responsibility มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ด าเนินการยกระดับอย่างมีธรรมภิบาลและตรงตามข้อเท็จจริง  

Q-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู มีทักษะตรงตาม
คุณลักษณะพึงประสงค์ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอนและ
ห้องเรียนอัจฉริยะ  

 
M-LERT Model  
เป็นการด าเนินการตาม LERT Model เพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 
E-LERT Model 
E-Responsibility ความรับผิดชอบต่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  ปลูกฝังให้

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในฐานะที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งท ากินของชุมชนรอบด้าน นอกจากนี้การ
เกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนรอบด้าน   

นอกจากนี้ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ ส าหรับการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 

 
นวัตกรรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
iRis: Innovation for RERU Information Systems 
 

 
นวัตกรรมระบบสารสนเทศบริหารโครงการ  
iPas: Innovation for Project Administration Systems 

 
นวัตกรรมห้องเรียนอัจฉริยะ 
iClass: Innovation for Smart Classroom 
 

 
นวัตกรรมบริการข้อมูลของนักศึกษาอัตโนมัติ 
iKiosk: Innovation for Registration Kiosk 

T-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู ส่งเสริมการจัดอบรม
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ศิษย์เก่าครู การจัดอบรมด้านการสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ  

 
Q-LERT Model 
Q-Leadership หลักสูตร คณะ ได้รับการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาว่า

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ด้านคุณภาพการศึกษา 

Q-Responsibility มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ด าเนินการยกระดับอย่างมีธรรมภิบาลและตรงตามข้อเท็จจริง  

Q-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู มีทักษะตรงตาม
คุณลักษณะพึงประสงค์ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอนและ
ห้องเรียนอัจฉริยะ  

 
M-LERT Model  
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คุณลักษณะพึงประสงค์ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอนและ
ห้องเรียนอัจฉริยะ  

 
M-LERT Model  
เป็นการด าเนินการตาม LERT Model เพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 
E-LERT Model 
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คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในฐานะที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งท ากินของชุมชนรอบด้าน นอกจากนี้การ
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รายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม แสดงดังภาพ
รายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม แสดงดังภาพ 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม 
 
 
 

INNOVATION 

ความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม
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นวัตกรรมระบบสารสนเทศบริหารโครงการ 

iPas: Innovation for Project Administration Systems

 จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถ่ินตามแนวพระราชโชบาย และนโยบายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อให้เกิดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม ภารกิจที่จะดําเนินการในปีใดปีหน่ึงที่กําหนดเพื่ อนําไป

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่ อสิ้นปีงบประมาณ 

 การจดัทาํโครงการ/กิจกรรมของทกุหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเปน็สว่นสาํคญัทีจ่ะตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้ง

กับประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค ์กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัฯ ซึง่ปจัจุบนัแบบฟอรม์ในการเสนอโครงการยงัไมเ่ปน็รปูแบบ

เดียวกันและการเลอืกความสอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค ์กลยทุธ์ยงัไมม่คีวามชดัเจน ไมม่รีะบบฐานขอ้มลู

ที่จะจัดเก็บโครงการ/กิจกรรม หากเมื่ อคณะและหน่วยงานมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ  ฝ่ายแผนงาน

และนโยบาย กองนโยบายและแผน ซึง่เปน็หน่วยงานทีจ่ะตอ้งดาํเนินการตดิตามการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม และการใชจ่้าย

งบประมาณของหน่วยงานยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเหล่าน้ี จึงทําให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการเพื่ อที่จะใช้รายงานผู้บริหารได้ทราบ

 จากปัญหาดังกล่าวฝ่ายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศ

บริหารโครงการ (I-PAS: INNOVATION FOR PROJECT ADMINISTRATION SYSTEMS) ขึ้นมา โดยเป็นการ

นําเทคโนโลยมีาพฒันาระบบเพื่ อการจดัทาํขอ้เสนอโครงการ/กิจกรรม ให้เปน็แบบฟอรม์ในรปูแบบเดยีวกันและมฐีานขอ้มลู

ที่จะใช้ ในการจัดเก็บโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะและหน่วยงานดําเนินการจัดทํา อํานวยความสะดวกในการติดตาม

รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทีแ่สดงถึงความสอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค ์กลยทุธ์ทีช่ดัเจน

จุดประสงค์

เพื่ อพฒันาระบบสารสนเทศบรหิารโครงการ ให้เปน็ระบบฐานขอ้มลูทีมี่ความครบถ้วน ถูกตอ้ง ทนัสมัย และเชื่ อมโยง

อย่างเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศวางแผนโครงการ

เป้าหมาย 

 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําถูกจัดเก็บเข้าฐานข้อมูล

อย่างเป็นระบบถูกต้อง ครบถ้วน โครงการ/กิจกรรมสามารถแสดงถึงความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ อย่างชัดเจน

การดําเนินการ

 1. การวางแผน (Plan) ประชุมหารือบุคลากรฝ่ายแผนงานและนโยบาย ร่วมกันศึกษาถึงลักษณะองค์ประกอบ

ของระบบวางแผนโครงการ (Project Planning System RERU) ทีจ่ะนํามาสนับสนุนการทาํงานเพื่ อนําไปเปน็ขอ้มลูสาํหรบั

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
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 2. การปฏิบัติ (Do) วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยดําเนินการสร้างระบบงานตามรูปแบบ 

 3. การตรวจสอบ (Check) ทดสอบระบบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานหรือไม่อย่างไรและจัดทําคู่มือ

การใชง้านระบบ ถ่ายทอดให้กับผูป้ฏิบตังิานทกุคณะและหน่วยงานไดท้ราบและเขา้ใชง้านระบบวางแผนโครงการ (Project 

Planning System RERU)

 4. การปรับปรุง (Act) หลังจากมีการถ่ายทอดให้คณะและหน่วยงานใช้แล้ว มีข้อมูลส่วนใดขาดตกบกพร่อง 

นําข้อมูลส่วนนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระบบเกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ ได้รับ

 ระบบวางแผนโครงการ (Project Planning System RERU) เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันสมัย และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

ปัจจัยความสําเร็จ

 1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 

 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความต้ังใจที่นําประสบการณ์การทํางานมาพัฒนา ปรับปรุงระบบการทํางาน

อย่างต่อเนื่อง

บทเรียนที่ ได้รับ(Lesson Learned)

 1. การดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศวางแผนโครงการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ในมหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนมาให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในพัฒนางานเพิ่มขึ้น 

 2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผล สําเร็จตามเป้าหมาย 

 3. เมื่อความสําเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็คือการที่ได้ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สามารถพัฒนา

งานได้ตามเป้าหมายและการนําองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรมระบบสารสนเทศบริหารโครงการ (iPas: Innovation for Project Administration Systems)
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สรุปผลการดำาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

การดําเนินการใน ปี พ.ศ. 2561-2563

 ปี พ.ศ. 2561 เป็นการดําเนินการตามการกําหนดพื้นที่ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นพื้นที่ 

เป้าหมายเดิมตามการกําหนดพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยคือในพื้นที่ตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยโครงการทีเ่หลอืเปน็การดําเนินการโรงการวจัิย และบรกิารวชิาการในพืน้ทีก่ระจายเปน็วงกวา้งในจงัหวดัรอ้ยเอด็และ

จังหวัดข้างเคียง (รวม 73 หมู่บ้าน ใน 10 อําเภอ) โดยโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2561 มีทั้งสิ้น 11 โครงการ

 ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน (พร้อมกับการปรับลดของงบดําเนินการ) มหาวิทยาลัย 

ไดร่้วมกับมหาวทิยาลยัราชภัฏทัว่ประเทศดาํเนินการโครงการหลกั 5 โครงการและโครงการตามบรบิทของแตล่ะมหาวทิยาลยั 

ในการกาํหนดพืน้ที ่สว่นราชการจังหวดัร้อยเอด็ โดย สนง.พฒันาชมุชนจังหวดั ไดร่้วมหารือกับมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็

เลอืกพืน้ทีเ่ปา้หมายเพื่อดาํเนินการพฒันาทอ้งถ่ิน “โครงการยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนในจังหวดัรอ้ยเอด็” 

ซึ่ง สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้พิจารณาใช้ข้อมูล กชช.2 ค ที่ทําการสํารวจปี 

พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลในการเลือกพื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) ซึ่งมี 11 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน 

เร่งรัดฯ อันดับ 2 มี 788 หมู่บ้าน หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อันดับ 1 จํานวน 11 หมู่บ้าน และมีการโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 

1 การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรวบรวมโครงการที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งจังหวัดเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยโครงการในการ

พัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 19 โครงการ 55 หมู่บ้าน ใน 10 อําเภอ และมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม 26 วิสาหกิจ
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การกําหนดพื้นที่ดําเนินการการพัฒนาท้องถิ่น ใน ปี พ.ศ. 2562

ลําดับ

ที่
อําเภอ

จํานวนหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 

อันดับ 1 (ล้าหลัง)

จํานวนหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 

อันดับ 2 (ปานกลาง) รวม

ตําบล หมู่บ้าน ตําบล หมู่บ้าน

1 อําเภอเกษตรวิสัย 1 2 - - 2

2 อําเภอปทุมรัตต์ 2 3 - - 3

3 อําเภอธวัชบุรี 1 1 - - 1

4 อําเภอโพนทอง 1 1 13 63 64

5 อําเภอหนองพอก 1 1 - - 1

6 อําเภอเสลภูมิ 1 1 13 77 78

7 อําเภอโพนทราย 2 2 - - 2

8 อําเภอจังหาร - - 6 19 19

9 อําเภอเชียงขวัญ - - 6 21 21

10 อําเภอโพธิ์ชัย - - 6 24 24

11 อําเภอหนองพอก - - 8 48 48

12 อําเภอเมยวดี - - 4 8 8

รวม 12 อําเภอ 9 11 56 260 271

ปี พ.ศ. 2563 

 ไดม้กีารดําเนินการตอ่เนื่องในการกําหนดพืน้ที่ไดร้ว่มหารอืกับ สว่นราชการจังหวดัรอ้ยเอด็ โดย สํานักงานพฒันา

ชุมชนจังหวัด เพิ่มเติมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา จากที่ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายในปี พ.ศ. 2562 

เพิ่มจาก 55 หมู่บ้าน เป็น 115 หมู่บ้าน และมีโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเป็น 

39 โครงการ

สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2561-2563

Key Indicator ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 11 โครงการ 19 โครงการ 39 โครงการ

2. จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 8 โครงการ 10 โครงการ 12 โครงการ

3. จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 8 โครงการ 26 โครงการ 23 โครงการ

4. จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 14 โครงการ 5 โครงการ 30 โครงการ 

5. จํานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าดําเนินโครงการ 73 หมู่บ้าน 52 หมู่บ้าน 115 หมู่บ้าน

6. จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 18 โรงเรียน 

ในพื้นที่ 

เป้าหมาย

20 โรงเรียน 

ในพื้นที่ 

เป้าหมาย 

47 โรงเรียน 

ในพื้นที่ 

เป้าหมาย 
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ผลดำาเนินการโครงการสำาคัญยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

จำานวนรวม 100 ครัวเรือน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

และเอกชน

38 โครงการ

จำานวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ร่วมกันดำาเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 

ราชภฏักบัชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ

และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

จำานวนครวัเรอืน/หมูบ้่านทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเขา้มา 

ใหค้วามรูแ้ละรว่มพฒันาแกไ้ขเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

และยกระดับรายได้

100 ครัวเรือน
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แผนที่ตําบลหนองหลวง

แผนที่บ้านหนองยาง 
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กิจกรรมตามแผนงาน

1
เ ต รี ยมความพร้ อม

อาจารย์และนักศึกษา

สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชนพัฒนาความรู้

ความเข้าใจในศาสตร์

พระราชา

2
การเตรี ยมความพร้อม

ค ณ ะ ทำ า ง า น แ ล ะ พื้ น ที่

9 หมู่บ้าน ต.หนองหลวง 

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

3
จัดการอบรมการเก็บข้อมูล

เชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม 5 ดา้น 

ไดแ้ก ่ด้านเศรษฐกจิ สขุภาพ 

การศึกษา สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม สำาหรับ

การดำาเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ให้ กับคนในชุมชน

ฐานราก

โครงการ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านสังคม
โครงการ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา

❑ การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

❑ ทำาลูกประคบสมุนไพร

❑ แอโรบิกดานซ์ ป้องกันโควิด-19

❑ แนวทางการจัดการขยะในพื้นที่

❑ การจัดทำาปุยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

 ทางการเกษตร

❑ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผัก

 ปลอดสารพิษ

❑ การผสมอาหารสัตว์ปก

❑ งานใบตองดอกไม้สด

❑ ทำาขนมหวาน

❑ “เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต” 

โครงการ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม
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ผลลัพธ์จากการดำาเนินโครงการ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต

(Output) 

ประเด็น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

กลยุทธ์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์

2. จํานวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดําเนินการ

 ร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 10 

 องค์ความรู้ต่อจังหวัด

3. จํานวนอตัลกัษณข์องทอ้งถ่ินไดร้บัการอนุรกัษ์และยกระดบั จํานวน 1 อตัลกัษณ์

 ต่อจังหวัด

4. จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่

 ในพื้นที่บริการของ มรภ.ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้

 จาก มรภ. จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด

5. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด ๆ ละ 120 คน

6. จํานวนรายวชิาในหลกัสตูรทีม่กีารบรูณาการจดัการเรยีนการสอนในการพฒันา

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จํานวน 2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์)

● ประชุมเพื่ อปรึกษาหารือกําหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา

● หาแนวทางการทาํงานรว่มกันกับภาคเีครือขา่ย และผู้ประกอบการ รวมถึงกลไก

 ภาคีเครือข่ายกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และสํานักงานพัฒนา

 ชุมชน กําหนดพื้นที่ในการพัฒนาในเขต

1. อําเภอเสลภูมิ    2. อําเภอธวัชบุรี

3. อําเภออาจสามารถ  4. อําเภอพนมไพร และ

5. อําเภอจตุรพักตรพิมาน 

1. ผู้ประกอบการ OTOP วสิาหกิจชมุชน ธุรกิจชมุชน และกลุม่อาชพีชมุชนในพืน้ที่

 จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เครือข่ายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่ อน

 การดําเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชุนท้องถิ่น
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กิจกรรมในโครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มชุมชน

KPI

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิต พร้อมกับการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1) กระติบข้าวมงคล 2) ผอบกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์

จากต้นไหล 3) กระเป๋าจากกกกลุ่มทอเสื่ อกก 4) เตาซาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผา 

5) เสื่ อกก กลุม่ทอเสื่ อบา้นใหมส่ามคัค ี6) เสื่ อกกกลุม่ทอเสื่ อกกบา้นเหลา่แขม 7) Lemon 

Scrub 8) ข้าวเกรียบฟักทอง 9) กระเป๋าผ้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี 10) ผ้าสไบขิต 

กลุ่มทอผ้าสไบขิต บ้านมะยาง 

1. กลุ่มจักสานกระติบข้าว หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. กลุม่จักสานผลติภัณฑจ์ากต้นไหล หมูท่ี ่9 ตาํบลนานวล อาํเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอด็

3. กลุ่มทอเสื่ อกก หมู่ที่ 10 ตําบลนานวล อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

4. กลุม่ผลติภัณฑเ์ครื่ องปัน้ดนิเผา หมูท่ี ่5 ตาํบลนานวล อาํเภอพนมไพร จังหวดัรอ้ยเอด็

5. กลุ่มทอเสื่ อบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตําบลนาแซง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

6. กลุ่มทอเสื่ อกกบ้านเหล่าแขม หมู่ที่ 6 ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

7. กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 หมู่ที่ 6 ตําบลท่าม่วงอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

8. กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง บ้านสนามชัย ตําบลโพนเมือง อําเภออาจสามารถ

 จังหวัดร้อยเอ็ด

9. กลุม่เศรษฐกิจพอเพยีงบา้นผือฮ ีตาํบลดงแดง อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน จังหวดัรอ้ยเอด็

10. กลุม่ทอผ้าสไบขติ บ้านมะยาง หมูท่ี ่13 ตาํลบลเมอืงน้อย อาํเภอธวชับุรี จังหวดัร้อยเอด็ 

● ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์

● จํานวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษา ที่ดําเนินการ

 ร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 10 องค์ความรู้

 ต่อจังหวัด

●  จํานวนอัตลักษณ์ของท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จํานวน 1 อัตลักษณ์

 ต่อจังหวัด

● จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่

 ในพื้นที่บริการของ มรภ.ร้อยเอ็ด ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้

 จาก มรภ.ร้อยเอ็ด จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด

● จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด ๆ ละ 120 คน

● จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จํานวน 2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์)
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โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เหตุผลความจําเป็นเหตุผลความจําเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ

 สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ ชุมชนสันติอโศกร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว 

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

กลุ่มเป้าหมาย

 1) นักเรียน นักศึกษา จํานวน 30 คน 

 2) สถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงเรียนมัธยมศึกษา) รวม 5 แห่ง จํานวน 50 คน

 3) ชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 5 แห่ง จํานวน 50 คน

วัตถุประสงค์ โครงการ

 1) เพื่ อสง่เสริมและพฒันากระบวนการเสริมสรา้งการเรยีนรู ้เขา้ใจ ในคณุลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงค ์4 ประการ 

หน้าที่สิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย 

วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย ฝึกให้เด็กรู้จักการพึ่งพาตัวเองมีความซื่ อสัตย์ มีวินัย 

 2) เพื่ อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 

หน้าที่สิทธิของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่

องคค์วามรูด้า้นในหน้าทีส่ทิธิของพลเมอืง คณุธรรม จรยิธรรมให้กับเครอืขา่ยทางสงัคมให้มสีว่นร่วมในกระบวนการสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

 3) เพื่ อส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 

4 ประการ คณุธรรม จริยธรรม การนําหลกัธรรมทางศาสนามาใช้ ในชวีติประจําวนัผลกัดนัให้มกีารนําวฒันธรรมการทาํงาน

ที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
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ความสําเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)

ความสําเร็จตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

 ความสําเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการประเมิน

1) จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100

2) จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90.91

3) จํานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 92

4) จํานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100

5) จํานวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100

6) จํานวนหลักสูตรการเรียนรู้ ในเรื่ องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 

ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดําริ 

แนวพระราโชบาย ร้อยละ 100

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100

7) รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรัก

ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่ น ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100

8) การมีส่วนรวมของประชาชนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่บรรลุเป้าหมาย

9) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 88
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ความสําเร็จตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

1) หลกัสตูรการเรยีนรู้ ในเรื่องคณุลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงค ์4 ประการ ไดส้รา้งความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับบทบาทและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนว 

พระราชดําริ แนวพระราโชบาย อันประกอบไปด้วย 11 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาประวัติศาสตร์ไทย 2) วิชา

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 3) วิชาพื้นฐานชีวิต 4) วิชาพลเมืองกับการต่อต้าน 

การทุจริต 5) วิชาสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ 6) วิชาอาหารสุขภาพ 7) วิชาสมุนไพรสามัญ 

ประจาํบา้น 8) วชิาปุย๋และกสกิรรมไร้สารพษิ 9) รายวชิาคณุธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 10) วชิาพลเมอืง

กับวนัิยและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และ 11) วชิาสนัตศิกึษา ซึง่เน้ือหาและรายละเอยีดของแตล่ะรายวชิา 

ไดส้ง่เสริมและพฒันาให้ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ เปน็คนไทยทีม่คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์4 ประการ คอื การมทีศันคติ

ที่ดีและถูกต้องการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง การมีงานทํามีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี

บรรลุ 

เป้าหมาย

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเก่ียวกับการตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมือง

และสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในภาคทฤษฎีของหลักสูตร 

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ นอกจากน้ี หลักสูตรยังออกแบบการเรียนรู้ ในภาคปฏิบัติ 

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทํากิจกรรมเชิงพื้นที่ เช่น จิตอาสาในการปลูกป่า การให้ปุ๋ยต้นไม้ ในเขตป่าชุมชน

สันติอโศก และการเขียนโครงการร่วมกันในรูปแบบกลุ่มและนําไปต่อยอดการทํางานร่วมกันในชุมชน 

โดยคณะนิติรัฐศาสตร์มีการติดตามผลการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

บรรลุ 

เป้าหมาย

2) เกิดเครือขา่ยการเรยีนรู ้ประกอบด้วยโรงเรยีน แหลง่เรียนรู้ และชมุชนทีม่ศีกัยภาพ ซึง่มีโรงเรยีน

ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนา

วิทยาลัย โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โรงเรียนม่วงมิตรวิทยา และโรงเรียนท่าม่วงพิทยาคม และมีชุมชน 

เข้าร่วมโครงการจํานวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองงู บ้านส่างหิน บ้านหนองหิน บ้านดอนสีเมือง 

และบ้านโนนชัยศรี นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศกในการเป็นพื้นที่

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาสังคม และกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 

แก่ชุมชน โครงการน้ีจึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งบ้าน วัด โรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัย ผู้นําชุมชน และประชาชน

บรรลุ 

เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

 1) หัวข้อการฝึกอบรมควรมีการบรรยายพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ โดยการเพิ่มกิจกรรมการปฏิบัติให้มากขึ้น 

มีการสันทนาการเพื่อเพิ่มความสนุก ให้ผู้ฟังบรรยายมีส่วนร่วมซักถามอย่างเข้าใจ 

 2) ควรลดจํานวนชั่วโมงหรือเวลาในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละวันลง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาพักผ่อน 

โดยไม่เริ่มกิจกรรมในเวลาเช้าจนเกินไป และไม่เลิกกิจกรรมในเวลาค่ําจนเกินไป 

 3) ควรแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการในการดําเนินกิจกรรม เช่น กลุ่มนักศึกษา นักเรียน และชุมชน เพื่อให้ 

การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มเป็นอิสระมากขึ้น 

 4) ควรมีเกมส์ที่สื่อถึงรายวิชาเข้ามาแทรกในบางรายวิชาเพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจ

 5) ต้องการให้มีการจัดโครงการลักษณะนี้ ในทุก ๆ ปี เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ 



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

39

ภาพกิจกรรม
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำาบลภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ความเป็นมาของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
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เป้าหมายโครงการ

ผลลัพธ์ โครงการ
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กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเตรียมความพร้อมทีมเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล

กิจกรรมที่ 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ RECAP

รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ TCNAP
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กิจกรรมที่ 3.2 ลงเก็บข้อมูล กํากับติดตาม และลงพื้นที่เก็บข้อมูลตําบล

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานระบบข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กิจกรรมที่ 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ RECAP

กิจกรรมที่ 5.2 ประชุมจัดทําวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน RECAP (เก็บข้อมูล RECAP)
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็น

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต 

(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

(Outcome) 

เป้าหมาย

กลยุทธ์

KPI

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะพยาบาลศาสตร์

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

ด้านสุขภาพ

● ประสานงานและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลท่าม่วง โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะแก้ว

● ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานเพื่ อกําหนดปฏิทินและแนวทางการดําเนินโครงการฯ

● ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่ อขอรายชื่ อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

● จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

● เด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการสมวัย มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์

● คะแนนคุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี

● ผู้สูงอายุสามารถ ลด/เลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 70  

กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

-  ประเมนิคดักรองพฒันาการและประเมนิภาวะโภชนาการเดก็ปฐมวยั และประชมุกลุม่เพื่ อหาแนวทางการสง่เสรมิ

พัฒนาการเด็กโดยการร่วมมือของเครือข่ายในชุมชนตําบล ท่าม่วงและเกาะแก้ว

กิจกรรมที่ 2 :  สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ

- ประชุมวางแผนพัฒนาแกนนําเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน ตัวแทนจาก

เทศบาลตําบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

กิจกรรมที่ 3 : ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว

ประชาชนทุกกลุ่มวัยในตําบลท่าม่วง และตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 

1. วัยเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี จํานวน 200 คน 

2. วัยเยาวชนในตําบลท่าม่วง จํานวน 40 คน  

3. วัยผู้ ใหญ่ จํานวน 70 คน  

4. อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลท่าม่วง จํานวน 41 คน 

5. ครูพี่เลี้ยงประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าม่วง จํานวน 9 คน

1. เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี จํานวน 200 คน ได้รับการ คัดกรองพัฒนาการและโภชนาการ 

2. เยาวชนจํานวน จํานวน 70 คน ได้ผ่านการอบรมแกนนําเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 

3. ประชาชนวัยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ จํานวน 60 คน ได้ผ่านการสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่

ด้วยหญ้าดอกขาว และได้รับการทํากลุ่มกิจกรรมบําบัด 

1. เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี จํานวน 200 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ ร้อยละ 30

2. ผู้สูงอายุในตําบลท่าม่วง ได้รับการดูแลจากเยาวชนที่ผ่านการอบรมแกนนําเยาวชนดูแล ร้อยละ 30

3. ประชาชนวัยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว และได้รับการทํา

กลุ่มกิจกรรมบําบัด ร้อยละ 30

โครงการ
“การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชนในเขต

เทศบาลตำาบลท่าม่วง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” 
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กลุ่มชุมชน

กิจกรรมในโครงการ

สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ : ดําเนินการในพื้นที่ 4 แห่ง ดังนี้

1. เทศบาลตําบลท่าม่วง

2. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าม่วง

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะแก้ว

ภาพที่ 1  กิจกรรมย่อย “การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

ภาพที่ 2  กิจกรรมย่อย “การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก”

ภาพที่ 3  กิจกรรมย่อย “การ ลด ละเลิก บุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว”
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนครู 11 สาขาวิชา

 วัตถุประสงค์ โครงการ

 - เพื่ อพฒันาผู้เรยีนให้สามารถใชท้กัษะโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจดักิจกรรมทีม่ปีระสทิธิภาพ

และเป็นระบบ

 - เพื่ อพฒันาผู้เรียนให้สามารถใชเ้ทคนิคการสอนแบบตา่ง ๆ  ดว้ยนวตักรรมของศาสตรข์องตนเองอยา่งเหมาะสม

 - เพื่ อสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มเสริมขีดสมรรถนะของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนเครือข่าย

วิชาชีพ 22 แห่ง

นักศึกษาชั้นปที่ 3

700 คน

อาจารย์ 45 คน

อาจารย์

นักศึกษา

โรงเรียน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

(Outputs)

1) นักศึกษามีทักษะการสอนที่สูงขึ้น

2) นักศึกษามีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

3) นักศึกษามีนวัตกรรม ทักษะและเทคนิคการสอน

 ที่เหมาะสมกับศาสตร์ของตนเอง

1) สถานศึึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง

 ที่พึงมีต่อการพัฒนา

2) รว่มพฒันานกัเรยีนโดยการใชทั้กษะและเทคนิคการสอน

 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3) กำากบัดแูลนกัเรยีนในความปกครองใหไ้ดร้บัการพฒันา

 โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนให้เปนไปตามแผน/

 กิจกรรม

1) อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการสอน

 ตามศาสตร์ของตนเองเพิ่มขึ้น

2) อาจารยผู้์สอนสนบัสนนุการพฒันานวตักรรม สือ่  

 เทคโนโลยี และเลือกใช้ให้เหมาะสมดีต่อผู้เรียน
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รูปภาพกิจกรรม



3
ผลการศกึษาวเิคราะหส์ถานภาพ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

(SWOT Analysis)

ส่วนที่



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

52

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) 

เพื่อทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กับมหาวิทยาลัย สําหรับการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการตามขั้นตอน

ต่อไปนี้

 1. ประชมุบคุลากรของทกุภาคสว่นของมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

ร้อยเอ็ด วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ (Key Issues) โดยที่ประชุมวิเคราะห์ SWOT ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ 

และแบ่งกลุ่มทําการวิเคราะห์แต่ละด้านจนครบทุกด้าน ดังนี้

 1.1 ปัจจัยภาย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ได้แก่

   1.1.1 S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร)

   1.1.2 S2: Structure (โครงสร้างองค์กร)

   1.1.3 S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน) 

   1.1.4 S4: Staff (บุคลากร)

   1.1.5 S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ)

   1.1.6 S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร)

   1.1.7 S7: Shared values (ค่านิยมร่วม)

 1.2 ปัจจัยภายนอก โดยการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ตามกรอบแนวคดิ C-PEST Model Analysis ไดแ้ก่

   1.2.1 C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

   1.2.2 P : Politics (นโยบาย/การเมือง)

   1.2.3 E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด)

   1.2.4 S: Society (สังคม/วัฒนธรรม)

   1.2.5 T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม)   

 และนําข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การจัดลําดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห์ SWOT ของปีที่ผ่านมา มาเป็นประเด็นสําคัญ

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

 2. นําแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ จัดลําดับเพื่อนําไปสู่การระดมสมองในแต่ละกลุ่มและในแต่ละประเด็น

 3. ให้บุคลากรทุกภาคส่วนทําแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ให้คะแนนถ่วงน้ําหนัก ปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก เพื่อนําผลมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis) เพื่อนําผลไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Planning) ดังสรุปผลตารางต่อไปนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

 ประเด็นที่นํามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 

ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะความรู้ 

ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร (Style) ค่านิยมร่วม (Shared Values) และอื่น ๆ 

ดังตารางที่ 1 ซึ่งมีรายระเอียด ดังนี้
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 S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร)

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 62.98 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 37.61 

แบ่งตามประเด็นที่นํามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis และได้สรุปภาพรวม 

ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน S1 ตามปัจจัยยุทธศาสตร์ขององค์กร

 S1.1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การการพัฒนาท้องถิ่น 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เห็นว่าประเด็นที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ โครงการและกิจกรรม 

ที่ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งในส่วนการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา รวมทั้ง 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมาคือ บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถ่ินได้ดําเนินการ 

อย่างเป็นระบบชัดเจนติดตามผลลัพธ์ได้ ความรู้ความสามารถของบุคลากรต่อการบูรณาการความรู้เพื่อให้การบริการ

วิชาการมีความเหมาะสมและสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้ จุดแข็งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ลําดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จุดแข็งยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 5 ลําดับแรก

ลําดับ

จุดแข็ง

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 95.65 โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ทั้งในส่วนการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 78.26 บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบชัดเจน 

ติดตามผลลัพธ์ได้

3 78.26 ความรู้ความสามารถของบุคลากรต่อการบูรณาการความรู้เพื่อให้การบริการวิชาการ 

มีความเหมาะสมและสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้

4 73.91 เครือข่ายการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของคณะ/หน่วยงานมีการประสานร่วมมือ

และมีแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

5 73.91 ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการดําเนินการด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม

 จุดอ่อนด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

ที่ตอบมากที่สุด คือ งานวิจัยส่วนใหญ่นําไปใช้ประโยชน์และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดกับชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน เช่น รายได้  

คุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 73.91 รองลงมาคือ มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

การบูรณาการภารกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ผสมผสาน 

เป็นกิจกรรมเดียวกันและมีผลลัพธ์จากการดําเนินการที่ชัดเจน จุดอ่อนของยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาท้องถ่ิน 5  

ลําดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จุดอ่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 5 ลําดับแรก

ลําดับ

จุดอ่อน

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 73.91 งานวิจัยส่วนใหญ่นําไปใช้ประโยชน์และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดกับชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน เช่น 

รายได้ คุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง

2 65.22 มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการอนุรักษ์ 

สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน สิ่งแวดล้อม

3 60.87 การบูรณาการภารกิจ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรมให้ผสมผสานเป็นกิจกรรมเดียวกันและมีผลลัพธ์จากการดําเนินการที่ชัดเจน

4 52.17 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาตนเองก้าวสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชนและสร้างรายได้

ให้กับชุมชน 

5 47.83 การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความร่วม

มือ/ต่อยอดในการให้บริการอย่างชัดเจน

ตารางที่ 3 แนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นปัญหา

(จุดอ่อน)

What to do How to do

ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว

- งานวจัิยสว่นใหญน่าํไปใชป้ระโยชน์ 

และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดกับชุมชน ท้องถิ่น 

อย่างชัดเจน เช่น รายได้ คุณภาพชีวิต 

ชุมชนเข้มแข็ง

- มรีะบบการจัดเก็บฐานขอ้มลูและ 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

พื้นถิ่น และการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 

รวมทัง้ภูมปิญัญาทอ้งถ่ินและแหลง่เรียน

รู้ชุมชน สิ่งแวดล้อม

- การบูรณาการภารกิจ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ผสม

ผสานเปน็กิจกรรมเดยีวกันและมีผลลพัธ์

จากการดําเนินการที่ชัดเจน

- พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้สามารถ

พัฒนาตนเองก้าวสู่ความเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนและสร้างรายได้ ให้กับชุมชน

- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยกับชุมชนอย่างต่อเนื่องจนเกิด

เปน็ความรว่มมอื/ตอ่ยอดในการให้บรกิาร

อย่างชัดเจน

- หาความต้องการ

การใช้ประโยชน์

- หาความต้องการ

ฐานข้อมูล

- ประสาน 

เพื่อพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน

- ศึกษาวิจัย 

ให้ตรงจุด

- พัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูล

- พัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน

- การใช้ประโยชน์ 

จากงานวิ จัยกับ

ชุมชน

- ฐานข้อมูลองค์

ความรู้ท้องถิ่น

ตามความต้องการ

- ฐานข้อมูล

วิสาหกิจชุมชน 

ที่ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

- วิเคราะห์ 

ความต้องการ

การใช้ประโยชน์

กับหัวข้อวิจัย

- วิเคราะห์ 

ความต้องการ

ฐานข้อมูล

- ระบุกลุ่มเป้า

หมายวิสาหกิจ

ชุมชน

- ทําการวิจัย

พัฒนา

- จัดทําแผน

กลยุทธ์ 

ด้านการวิจัย 

ที่ตอบโจทย์ 

การใช้ประโยชน์

- เน้นงานวิจัย 

ที่มุ่งผลลัพธ์ 

และพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง

- ทําฐานข้อมูล

วิสาหกิจชุมชน 

ที่ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง
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 S1.2: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ประเดน็ทีเ่ปน็จุดแขง็มากทีส่ดุคอื ความครอบคลมุของเน้ือหาและความตอ้งการ 

ของผู้ ใช้ บริการหลักสูตรด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.96 การพัฒนาครูพี่เลี้ยงและ 

โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ 

เปน็ทีย่อมรบัดว้ย School Integrated Learning และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของทอ้งถ่ินและประเทศ อาจารยม์สีมรรถนะ

ด้านการสอนและดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ เป็นลําดับรองลงมา

 ในขณะที่ไมพ่บนํ้าหนักในสว่นทีเ่ปน็จุดออ่นของการผลติและพฒันาคร ูอยา่งไรก็ตามในประเดน็อาจารยม์ีโอกาส 

สร้างประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนเครือข่าย เป็นจุดที่มีค่าจุดแข็งน้อยที่สุดที่ร้อยละ 52.17 และมีแนวโน้ม 

เป็นจุดอ่อนได้ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จุดแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 5 ลําดับแรก

ลําดับ

จุดอ่อน

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 86.96 ความครอบคลุมของเนื้อหาและความต้องการของผู้ ใช้ บริการหลักสูตรด้านการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษา

2 82.61 การพัฒนาครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3 78.26 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย 

School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

4 78.26 อาจารย์มีสมรรถนะด้านการสอนและดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ

5 73.91 อาจารย์สามารถบ่มเพาะให้นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามคุณลักษณะ 

4 ประการ

6 52.17 อาจารย์มีโอกาสสร้างประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนเครือข่าย

ตารางที่ 5 แนวทางในการแก้ปัญหายุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นปัญหา

(จุดแข็งที่ ได้คะแนนน้อยที่สุด)

What to do How to do

ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว

อาจารย์มีโอกาสสร้างประสบการณ์

ด้านการสอนในโรงเรียนเครือข่าย

การมีส่วนร่วม

ของอาจารย์

ในการจัดการ

เรียนการสอนใน

โรงเรียนสาธิต

การมีส่วนร่วม

ของอาจารย์

ในการจัดการ

เรียนการสอน

ในโรงเรียนเครือ

ข่าย

คณะและอาจารย์

มีประสบการสอน 

และเป็นตัวอย่าง

ในการจัดการ

เรียนการสอน 

ในพื้นที่เป้าหมาย

จัดตารางสอน 

ให้อาจารย์มี 

ส่วนร่วมใน 

การจัดการเรียน 

การสอน 

ในโรงเรียนสาธิต

จัดตารางและส่ง

เสริมให้อาจารย์

เข้าร่วมในจัด 

การเรียนการสอน 

ในโรงเรียน 

เครือข่าย

- จัดทําแผน

กลยุทธ์ให้ระบุ

การมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ 

ในเครือข่าย

พัฒนาให้คณะ

ครุศาสตร์ 

และอาจารย์มี

ประสบการณ์สอน 

และเป็นตัวอย่าง

ในการจัดการเรียน

การสอนในพื้นที่

เป้าหมาย
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 S1.3: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นว่าประเด็นที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมาคือ คุณภาพหลักสูตร คุณภาพคณาจารย์

และบุคลากร คุณภาพบัณฑิต ผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจน เชื่อถือได้ และมี

คุณภาพอย่างแท้จริง จุดแข็งยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 ลําดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จุดแข็งยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 ลําดับแรก

ลําดับ

จุดแข็ง 

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 100.00 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

2 95.65 คุณภาพหลักสูตร

3 91.30 คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร

4 78.26 คุณภาพบัณฑิต

5 78.26 ผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจน เชื่อถือได้ 

และมีคุณภาพอย่างแท้จริง

6 56.52 อาจารย์มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

7 56.52 การออกแบบหลักสูตรควรเน้นหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

 จุดอ่อนด้านยกระดับคุณภาพการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

ทีต่อบมากทีส่ดุ คอื คณุภาพสื่อการเรยีนการสอน และเทคนิคการสอนทีม่กีารปฏิบตั ิใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละ Social Lab 

เปน็ฐาน รวมทัง้ฝึกปฏิบตัวิชิาชพีครู และ WIL จุดออ่นของยทุธศาสตร์ที ่3 ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ดงัแสดงในตารางที ่7

ตารางที่ 7 จุดอ่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ลําดับ

จุดอ่อน

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 60.87 คุณภาพสื่อการเรียนการสอน

2 56.52 เทคนิคการสอนที่มีการปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และ Social Lab เป็นฐาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพครู และ WIL
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 ตารางที่ 8 แนวทางในการแก้ปัญหายุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นปัญหา

(จุดอ่อน)

What to do How to do

ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว

คุณภาพสื่อการเรียนการสอน - หาความ

ต้องการการใช้

ประโยชน์สื่อ

การเรียนการ

สอน และการ

ปรับรูปแบบ

การจัดการ

เรียนการสอน

- พัฒนาสื่อ

- พัฒนา

ห้องเรียน

สู่ Smart 

Classroom

- นวัตกรรม

และสื่อการ

เรียนการสอน

ที่ตอบโจทย์

คุณภาพ

- สํารวจและ

วิเคราะห์การ

ใช้ประโยชน์

สื่อ

- พัฒนาสื่อ

ด้วยนวัตกรรม

- พัฒนา

คณาจารย์

ในการใช้

งาน Smart 

Classroom

- นวัตกรรม 

Smart 

Classroom 

และสื่อการ

เรียนการสอน

ที่ตอบโจทย์

คุณภาพและ

ใช้ประโยชน์ได้

อย่างต่อเนื่อง

เทคนิคการสอนที่มีการปฏิบัติ 

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และ 

Social Lab เป็นฐาน รวมทั้ง 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และ WIL

 S1.4: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นว่าประเด็นที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ ระบบและโครงสร้างการบริหาร 

จัดการ และการวางแผนการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ จากทุกกิจกรรมที่ ได้ดําเนินการ 

ในขณะทีว่ฒันธรรมองคก์ร และการสรา้งเครือขา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เปน็จุดแขง็รองลงมา จุดแขง็ยทุธศาสตร์

ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 ลําดับแรก แสดงในตารางที่ 9

 ตารางที่ 9 จุดแข็งยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ 5 ลําดับแรก

ลําดับ

จุดแข็ง

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 73.91 ระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการ

2 73.91 การวางแผนการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ จากทุกกิจกรรม 

ที่ได้ดําเนินการ

3 69.57 วัฒนธรรมองค์กร

4 65.22 การสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 จุดอ่อนด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

ที่ตอบมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพย์สินและการหารายได้ และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ 

การพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์ทางปัญญา เช่น การหาแหล่งทุนภายนอก การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ รองลงมาคือระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจครอบคลุม

ทุกพันธกิจ และการประชาสัมพันธ์ จุดอ่อนของยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ แสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 จุดอ่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ

ลำาดับ
จุดอ่อน

(ร้อยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 73.91 มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพย์สินและการหารายได้ และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์ทางปัญญา เช่น การหาแหล่งทุนภายนอก 

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

2 69.57 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจครอบคลุมทุกพันธกิจ

3 69.57 การประชาสัมพันธ์

4 56.52 การมีส่วนร่วมในการสะท้อนการบริหารจัดการ

5 52.17 ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน

ตารางที่ 11 แนวทางในการแก้ปัญหายุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ

ประเด็นปัญหา

(จุดอ่อน)

What to do How to do

ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว

- มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

ทรัพย์สินและการหารายได้ และ

มีการบูรณาการการเรียนการสอน

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้าง

ผลประโยชน์จากทรัพย์ทางปัญญา 

เช่น การหาแหล่งทุนภายนอก การ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจดอนุสิทธิ

บัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

- รวบรวมข้อมูล 

การบริหาร

ทรัพย์สิน

- ระเบียบข้อ

บังคับ 

การบริหาร

ทรัพย์สิน

- ระบบ

การบริหาร

ทรัพย์สิน

ที่เกิดรายได้

- คณะทำางาน

รวบรวมข้อมูล

การบริหาร

ทรัพย์สิน

- ร่างระเบียบ

ข้อบังคับ 

การบริหาร

ทรัพย์สิน

- พัฒนาระบบ

การบริหาร

ทรัพย์สินที่

เกิดรายได้

ที่ยั่งยืน

- ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและตัดสินใจครอบคลุมทุก

พันธกิจ

- รวบรวม

ข้อมูล

สารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

- พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 

INFORMATION

SYSTEMS

- พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 

INFORMATION

SYSTEMS

ที่มีประสิทธิภาพ

- ตั้งคณะ

กรรมการ

จากทุก 

หน่วยงาน 

เพื่อรวบรวม

ข้อมูล

สารสนเทศเพื่อ

การบริหาร

- ประชุมร่วม 

ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

เสนอข้อมูล

พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อ

การบริหาร 

INFORMATION

SYSTEMS

- ใช้งานและ

ประเมินผล 

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 

INFORMATION

SYSTEMS

ที่มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง

- การประชาสัมพันธ์

- การมีส่วนร่วมในการสะท้อนการ

บริหารจัดการ

- ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน

- พัฒนาระบบ

สื่อสารองค์กร

- บริหารจัดการ 

ระบบเครือข่าย

สื่อสารองค์กร

ให้มีความพร้อม

และสามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

- ระบบเครือ

ข่ายสื่อสาร

องค์กรให้มี

ความพร้อม

และสามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

- วางระบบและ

โครงสร้างการ

สื่อสารองค์กร

- วางแผน 

ออกแบบและ

บริหารจัดการ 

ระบบเครือข่าย

สื่อสารองค์กร

ให้มีความพร้อม

และสามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

- ใช้งานและ

ประเมินผล 

ปรับปรุงระบบ

ระบบเครือข่าย

สื่อสารองค์กร

ให้มีความพร้อม

และสามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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 S1.5: ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดเห็นวา่ประเดน็ทีเ่ปน็จุดแขง็มากทีส่ดุ คอื มหาวทิยาลยัมบีทบาทในการอนุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

ได้มาตรฐานเป็นจุดแข็งรองลงมา จุดแข็งยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 4 ลําดับแรก

แสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 จุดแข็งยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 4 ลําดับแรก

ลําดับ

จุดแข็ง

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 86.96 มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 69.57 มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน

3 60.87 มีระบบบริหารจัดการขยะ

4 56.52 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 จุดอ่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่

เห็นว่าประเด็นที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุด คือ มีนวัตกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รองลงมาคือการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ 

พฒันาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถ่ินเพื่อเพิม่คณุคา่ของทอ้งถ่ินและดแูลทอ้งถ่ิน เชน่ จัดการขยะ นํ้าเสยี รณรงคร์กัษาปา่ ดงัแสดง

ในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 จุดอ่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ลําดับ

จุดอ่อน

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศาสตร์

1 69.57 มีนวัตกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2 56.52 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณค่าของท้องถิ่นและดูแลท้องถิ่น 

เช่น จัดการขยะ น้ําเสีย รณรงค์รักษาป่า
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ตารางที่ 14 แนวทางในการแก้ปัญหายุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ประเด็นปัญหา

(จุดอ่อน)

What to do How to do

ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว

มีนวัตกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม

- ข้อมูล

แนวทาง 

ในการพัฒนา

นวัตกรรม

ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม

- นวัตกรรม

ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม

- นวัตกรรม

ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 

ที่มี

ประสิทธิภาพ

- รวบรวม

ข้อมูลแนวทาง

ในการพัฒนา

นวัตกรรม

ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม

- พัฒนา

นวัตกรรม

ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม

- ใช้งาน

และประเมินผล

ปรับปรุง 

นวัตกรรม

ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม ที่มี

ประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง

การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม

คุณค่าของท้องถิ่นและดูแล 

ท้องถิ่น เช่น จัดการขยะ น้ําเสีย 

รณรงค์รักษาป่า

แนวทาง 

ในการอนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ 

พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มคุณค่า

ของท้องถิ่น

และดูแล 

ท้องถิ่น

กิจกรรม

อนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ 

พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มคุณค่า

ของท้องถิ่น

และดูแล 

ท้องถิ่น

คู่มือฐานข้อมูล

การอนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ 

พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มคุณค่า

ของท้องถิ่น

และดูแล 

ท้องถิ่น ที่เป็น

ตัวอย่าง Best 

Practices

หาแนวทางใน

การอนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ 

พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มคุณค่า

ของท้องถิ่น

และดูแล 

ท้องถิ่น

ลงพื้นที่จัด

กิจกรรม

อนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ 

พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มคุณค่า

ของท้องถิ่น

และดูแล 

ท้องถิ่น

จัดทําคู่มือ

ฐานข้อมูล

การอนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ 

พัฒนาเผย

แพร่ตัวอย่าง 

Best 

Practices

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตามปัจจัยยุทธศาสตร์ (S1)

 ภาพรวมผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตามปัจจัยยุทธศาสตร์ (S1) ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็ง (ร้อยละ 62.39) เป็นตําแหน่งที่บ่งบอกว่า มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด มียุทธศาสตร์ที่มีความเข็มแข็ง ในแต่ละยุทธศาสตร์ คือ 

 - โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมพื้นถ่ินทั้งในส่วน 

การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - หลักสูตรครุศาสตร์ที่ความครอบคลุมของเนื้อหาและความต้องการของผู้ ใช้ บริการหลักสูตรด้านการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษา

 - มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

 - ระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการ

 - มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แตท่ัง้น้ีเมื่อพจิารณาคา่คะแนนของจดุแขง็และจุดออ่นพบวา่มคีา่คะแนนทีแ่ตกตา่งกันมาก คอื +2.93 และ -0.46 

สะท้อนถึงมหาวิทยาลัยมีปัจจัยภายในที่เข้มแข็ง และอาจจะมีจุดอ่อนภายในมหาวิทยาลัยเอง เช่น
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 - งานวิจัยส่วนใหญ่นําไปใช้ประโยชน์และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดกับชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน เช่น รายได้ คุณภาพ

ชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง

 - ความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอน

 - มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพย์สินและการหารายได้ และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนา 

ท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์ทางปัญญา

 - มีความจําเป็นต้องนวัตกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของ

มหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะนําไปสู่สถานภาพที่เอื้อและสถานภาพที่เป็น

จุดแข็งต่อไป 

ภาพที่ 1 ภาพรวมผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตามปัจจัยยุทธศาสตร์ (S1)

S2: Structure (โครงสร้างองค์กร) 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 83.91 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 16.09 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ โครงสร้างของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ งบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์ เมื่อ

เปรียบเทียบกับความเติบโตขององค์กร 

S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 68.33 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 31.67 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบในการทํางานและความสอดคล้องต่อเนื่องทั้งมหาวิทยาลัย และประเด็นที่

เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบสารสนเทศ Intranet เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
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S4: Staff (บุคลากร) 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 63.57 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 36.43 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ วัยวุฒิและความพร้อมของบุคลากร และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ 

สัดส่วนของอาจารย์และบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ)

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 91.78 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 8.22 

ประเดน็ทีเ่ปน็จุดแขง็ทีต่อบมากทีส่ดุคอื อาจารยป์ระจําหลกัสตูรมคีณุวฒิุตามเกณฑม์าตรฐานประเมนิหลกัสตูร และประเดน็

ที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ ทักษะในการสื่อสาร

S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร)

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 81.38 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 18.62 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ การอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร และประเด็นที่เป็น

จุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

S7: Shared values (ค่านิยมร่วม) 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 88.97 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 11.03 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ อัตลักษณ์ (ความอ่อมน้อมถ่อมตน) และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ 

กิจกรรมที่สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงในภาพที่ 2 ผลวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมปัจจัยภายใน 7S Model Analysis

ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพภายใน 7s Model Analysis

 จากตารางที่ 15 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7S Model Analysis ปัจจัยภายในที่เป็นจุด

แข็งและจุดอ่อนเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็ง (ร้อยละ 77.19) เป็นตําแหน่งที่บ่งบอก

วา่ มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ มปีจัจัยภายในทีม่คีวามเขม็แขง็ เชน่ มีโครงการและกิจกรรมทีส่ง่เสรมิและทํานุบาํรงุศลิปะ

และวฒันธรรมมุง่เน้นศลิปวฒันธรรมพืน้ถ่ินทัง้ในสว่นการอนุรกัษ์ สบืสาน พฒันา รวมทัง้ภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน อาจารยป์ระจาํ

หลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานประเมินหลักสูตร ความร่วมมือกับองค์กร (Unity) ในภาวะวิกฤตของบุคลากร

ตารางที่ 15 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์สภาพภายใน 7s Model Analysis 

ปัจจัยภายใน

คะแนน (%) คะแนน (น้ําหนัก)

S(+) W(-) S(+) W(-)

S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร)  62.39  37.61 2.32 -1.39

S2: Structure (โครงสร้างองค์กร) 83.91 16.09 3.17 -0.61

S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน) 68.33 31.67 2.54 -1.18

S4: Staff (บุคลากร) 63.57 36.43 2.34 -1.34
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ปัจจัยภายใน

คะแนน (%) คะแนน (น้ําหนัก)

S(+) W(-) S(+) W(-)

S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ) 91.78 8.22 3.57 -0.32

S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร) 81.38 18.62 3.16 -0.72

S7: Shared values (ค่านิยมร่วม) 88.97 11.03 3.4 -0.42

เฉลี่ยปัจจัยภายใน  77.19  22.81 2.93 -0.46

 

 แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าคะแนนของจุดแข็งและจุดอ่อน ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่ามีค่าคะแนนที่แตกต่างกันมาก 

คือ +2.93 และ -0.46 สะท้อนถึงมหาวิทยาลัยมีปัจจัยภายในที่เข้มแข็ง และอาจจะมีจุดอ่อนภายในมหาวิทยาลัยเอง เช่น 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงจําเป็น

ที่จะต้องแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะนําไปสู่สถานภาพที่

เอื้อและสถานภาพที่เป็นจุดแข็งต่อไป 

ภาพที่ 2 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 7S Model Analysis

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

 ประเดน็ทีนํ่ามาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกตามกรอบแนวคดิ C-PEST Model Analysis ไดแ้ก่ Customer 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)นโยบาย/การเมือง (Polities) ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด (Economics) สังคม/วัฒนธรรม (Society) 

Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) ดังนี้
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 C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโอกาส คิดเป็นร้อยละ 

62.32 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 37.68 ประเด็นที่เป็นโอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ 

 - หน่วยงานภายในจังหวัดหรือในพื้นที่ให้บริการให้ความเชื่อมั่นทางด้านวิชาการ

 - ความร่วมมือและความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการในภารกิจ

 P: Politics (นโยบาย/การเมือง) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นอุปสรรคในสัดส่วนที่ 

ใกลเ้คยีงกันกับโอกาส อปุสรรคคดิเปน็รอ้ยละ 55.07 โอกาสคดิเปน็ร้อยละ 44.93 ประเดน็ทีเ่ปน็อปุสรรคทีต่อบมากทีส่ดุคอื 

 - นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมเข้าเรียนในระดับอาชีวะศึกษามากกว่าระดับอุดมศึกษา

 - กฎระเบียบของภาครัฐขาดความคล่องตัวและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานต่อสถานศึกษา

 - นโยบายของรัฐที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและพัฒนาท้องถ่ินมีผลกระทบต่องบประมาณรายได้

ของมหาวิทยาลัยในขณะที่โอกาสได้แก่

 - นโยบายของรัฐเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทการบูรณาการงาน/โครงการกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร

ภายนอก ท้องถิ่นชุมชน

 - ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0) ต่อหลักสูตร/โครงการ/คณะ

 E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น อุปสรรค 

คิดเป็นร้อยละ 90.22 โอกาส คิดเป็นร้อยละ 9.78 ประเด็นที่เป็นโอกาสที่ตอบมากที่สุด ได้แก่ 

 - ภาวะเศรษฐกิจในแนวโน้มชะลอตัว กับการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประชาชนลดลง

เนื่องจากบางส่วนต้องหารายได้

 - การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรให้แก่สถาบันการศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

 - ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในระดับต่ํากว่าระดับปริญญาตรี เพื่อต้องการลดต้นทุนการจ้างงาน

 - การโยกย้ายประชากร ไปทํางานต่างถิ่น กระทบต่อการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

 S: Society (สังคม/วฒันธรรม) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามโดยสว่นใหญเ่ห็นวา่เปน็โอกาส คดิเปน็ รอ้ยละ 83.70 

อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 16.30 ประเด็นที่เป็นโอกาสที่ตอบมากที่สุด ได้แก่

 - มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้ชิดและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน

 - ท้องถิ่น ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  ให้ความร่วมมือ สนับสนุน โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ  มีมาก 

 - จํานวนประชากรโดยรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมโดยรอบ

มหาวิทยาลัย

 T: Technology (เทคโนโลยสีารสนเทศ/นวตักรรม) พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามโดยสว่นใหญเ่ห็นวา่เปน็โอกาส 

คิดเป็นร้อยละ 91.30 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 8.70 ประเด็นที่เป็นโอกาสที่ตอบทั้งหมด คือ 

 - การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีIOT มสีว่นผลกัดนั/พฒันานักศกึษา ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน

 - การสื่อสารโดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น Social Media ทําให้เกิดผลกระทบ 

ต่อการจัดการศึกษา
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ผลสรุปการวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST Model

 จากตารางที่ 16 ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PESTLE Model ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส

และอุปสรรค และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ปัจจัยภายนอกมี โอกาส (+2.36) ซึ่งเอื้อต่อการจัดการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็แตท่ัง้น้ีเมื่อพจิารณาคา่คะแนนของโอกาสและอปุสรรคพบวา่มคีา่คะแนนทีแ่ตกตา่งกันมาก คอื 

+2.36 และ -1.65 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีโอกาสจากปัจจัยภายนอกมากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม 

ด้านสังคม/วัฒนธรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามลําดับ ในขณะที่อาจมีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหาได้ ในอนาคต 

คือ ด้านภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด และด้านนโยบาย/การเมือง และแสดงความสัมพันธ์ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัย

ภายนอก C-PESTLE Model ดังแสดงในภาพที่ 3

ตารางที่ 16 ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST Model

ปัจจัยภายนอก

คะแนน (%) คะแนน (น้ําหนัก)

O(+) T(-) O(+) T(-)

C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 62.32 37.68 2.62 -1.51

P :Politics (นโยบาย/การเมือง) 44.93 55.07 1.80 -2.22

E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด) 9.78 90.22 0.35 -3.64

S: Society (สังคม/วัฒนธรรม) 83.70 16.30 3.35 -0.59

T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) 91.30 8.70 3.70 -0.28

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 58.41 41.59 2.36 -1.65

ภาพที่ 3 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก C-PEST Model
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ผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Situation Analysis)

 ผลของการวเิคราะห์ปจัจัยภายนอกและภายใน ดงัแสดงในภาพที ่4 สรปุไดว้า่ สถานภาพของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

ร้อยเอ็ด มีสภาพปัจจุบันในตําแหน่ง SO (มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งและโอกาส) กลยุทธ์ที่จะใช้ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

จึงควรเป็นไปในลักษณะเชิงรุก มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Situation Analysis)
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TOWS Matrix

 หลังจากได้ทําการวิเคราะห์ SWOT จึงทําการวิเคราะห์ TOWS โดยเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อกําหนด 

จุดแขง็และจุดออ่นจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมาก่อน สามารถร่าง TOWS 

Matrix ได้ดังแสดงในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ TOWS Matrix

S W

1. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนา

ท้องถิ่น

2. โครงการและกิจกรรม ส่งเสริมและ 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. เครือข่ายการบริการวิชาการ/ครูพี่เลี้ยง 

และโรงเรียนเครือข่าย

4. บทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะ และมหาวิทยาลัย

6. คุณภาพ ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

คณาจารย์และบุคลากร วัยวุฒิและความพร้อมของ

บุคลากร 

7. ระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

การวางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตาม 

และการประเมินผลลัพธ์

1. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์และเห็นผลลัพธ์

2. สัดส่วนของอาจารย์และบุคลากรที่มี

ตําแหน่งทางวิชาการ

3. การบูรณาการภารกิจให้ผสมผสานเป็น

กิจกรรมเดียวกันและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน

4. คุณภาพสื่อการเรียนการสอน

5. การบริหารทรัพย์สินและรายได้ และ 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนา 

ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรายได้

6. นวัตกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. ระบบสารสนเทศ Intranet เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานภายใน

8. ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

พื้นถิ่น และการอนุรักษ์

O

 

1. หน่วยงานให้ความเชื่อมั่นทาง

ด้านวิชาการ

2. นโยบายของรัฐเปิดโอกาส

ให้มหาวิทยาลัยมีบทบาท (โครงการ 

บูรณาการ ท้องถิ่น)

3. ที่ตั้งอยู่ในชุมชนมีโอกาสใกล้ชิด

4. ท้องถิ่น ชุมชน ให้ความร่วมมือ

5. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

IOT สารสนเทศ

SO (กลยุทธ์เชิงรุก) WO (กลยุทธ์เชิงแก้ ไข)

1. โครงการและกิจกรรม ส่งเสริมและทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับหน่วยงาน

ในท้องถิ่น

2. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนา

ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

3. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนา

ท้องถิ่นด้วย IOT สารสนเทศ

1. ปรับให้งานวิจัยตอบโจทย์ต่อภายนอกและ

เกิดผลตอบแทน

2. บูรณาการภารกิจ การเรียนการสอน วิจัย 

เข้ากับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3. เพิ่มบทบาทในการพัฒนาวัตกรรม 

(สารสนเทศ นวัตกรรมอื่นๆ) จากภายใน สู่ท้องถิ่น

 T

 

1. เศรษฐกิจชะลอตัวการศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษาลดลง

2. นโยบายส่งเสริมเข้าเรียนในระดับ

อาชีวะศึกษา

3. งบประมาณภาครัฐลดลง

4. กฎระเบียบของภาครัฐขาดความ

คล่องตัวไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ

ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) WT (กลยุทธ์เชิงรับ)

1. รักษาฐานเครือข่ายการบริการวิชาการ/ 

ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือข่าย

2. ระบบการบริหารจัดการที่เน้นผลสัมฤทธิ์/

ความคุ้มค่า

3. ระบบการบริหารจัดการที่เน้นความถูกต้อง

ชัดเจนและลดขั้นตอน

ระบบการบริหารจัดการที่เน้นผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

 

 

 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป 4 แบบ เป็นส่วนผสมของการวิเคราะห์ คือ SO, ST, WO 

และ WT ซึ่งแปลความหมายของแต่ละสถานการณ์ได้กลยุทธ์การบริหาร 4 รูปแบบ ดังนี้
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1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) 

 จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสแล้วนําข้อมูลที่ ได้มาพิจารณาร่วมกันคือ “ใช้จุดแข็ง 

ร่วมกับโอกาส” เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาจุดแข็งและโอกาสแล้วได้กลยุทธ์เชิงรุก คือ 

 1. ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น

 2. การส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

 3. การส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย IOT สารสนเทศ

2. กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy)

 จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดแล้วนําข้อมูลมาพิจารณา “ใช้จุดแข็งเลี่ยงอุปสรรค” 

ร่วมกัน เนื่องจากภายในเข้มแข็งแต่ภายนอกเป็นภัยคุกคาม เมื่อพิจารณาแล้วได้กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ 

 1. การรักษาฐานเครือข่ายการบริการวิชาการ/ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือข่าย

 2. การวางระบบการบริหารจัดการที่เน้นผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

 3. การวางระบบการบริหารจัดการที่เน้นความถูกต้องชัดเจนและลดขั้นตอน

3. กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ ไข (WO Strategy) 

จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสแล้วนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน “ใช้ โอกาสแก้ไขจุดอ่อน” 

เนื่องจากปัจจัยภายในอ่อนแอ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกยังเอื้ออํานวย เมื่อพิจารณาแล้วได้กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ

 1. ปรับให้งานวิจัยตอบโจทย์ต่อภายนอกและเกิดผลตอบแทน

 2. บูรณาการภารกิจ การเรียนการสอน วิจัย เข้ากับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 3. เพิ่มบทบาทในการพัฒนาวัตกรรม (สารสนเทศ นวัตกรรมอื่น ๆ) จากภายใน สู่ท้องถิ่น

4. กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) 

 จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจํากัด นําข้อมูลที่ ได้มาพิจารณาร่วมกัน “ลดจุดอ่อน 

เลี่ยงอุปสรรค” เนื่องจากปัจจัยภายในอ่อนแอและภายนอกที่ถูกคุกคาม กลยุทธ์ในสถานการณ์ WT น้ีคือ การสะสม 

ความมั่นคง รอคอยโอกาส เมื่อพิจารณาแล้วได้กลยุทธ์เชิงรับ คือ

 1. ระบบการบริหารจัดการที่เน้นผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า 



4
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กบัความเช่ือมโยงการพฒันาทอ้งถิน่

ส่วนที่
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ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับความเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น
 การดําเนินงานกลไกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการการบูรณาการการทํางานร่วมกันของ 

หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประชาสังคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 โดยผสานพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยลงสู่การผสาน เชื่อมโยงการทางานเพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชน

ท้องถ่ินร่วมกันรองรับการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดตามนโยบายและความต้องการของท้องถ่ินและบริบทก่อให้เกิดโครงการ 

18 โครงการในปีงบประมาณ 2563 ดังแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 5 และตารางที่ 18-22
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ภาพที่ 5 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับความเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น
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ความเชื่อมโยง TOWS Matrix และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ตารางที่ 18 ความเชื่อมโยง TOWS Matrix และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ TOWS ผู้รับผิดชอบ

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ ์

เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ

ในท้องถิ่น (โครงการกลาง ทปอ.)

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ

พัฒนาท้องถิ่น

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP (โครงการกลาง ทปอ.)

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น

คณะบริหารธุรกิจฯ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

(การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จาก

การทําน้ํามันหอมระเหยและการทําสปา/

การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น

WO  บูรณาการภารกิจ การเรียนการสอน 

วิจัย เข้ากับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ 

โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ

ตนเองและผู้อื่น (โครงการกลาง ทปอ.)

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น

WO  บูรณาการภารกิจ การเรียนการสอน 

วิจัย เข้ากับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

คณะนิติรัฐศาสตร์

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์

พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ตารางที่ 19 ความเชื่อมโยง TOWS Matrix และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

โครงการ TOWS ผู้รับผิดชอบ

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

ด้านการอ่านการเขียนและการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (โครงการกลาง ทปอ.)

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น

ST  รักษาฐานเครือข่ายการบริการวิชาการ/ 

ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือข่าย

 คณะครุศาสตร์ 
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โครงการ TOWS ผู้รับผิดชอบ

โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา

และคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ

พัฒนาท้องถิ่น

ST  รักษาฐานเครือข่ายการบริการ

วิชาการ/ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือข่าย

 คณะครุศาสตร์ 

โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม

ให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ

พัฒนาท้องถิ่น

ST  รักษาฐานเครือข่ายการบริการ

วิชาการ/ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือข่าย

 คณะครุศาสตร์ 

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษา

อังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา

ครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (โครงการ

กลาง ทปอ.)

WO  การบูรณาการสารสนเทศเข้ากับ 

การเรียนการสอน

 คณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 20 ความเชื่อมโยง TOWS Matrix และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการ TOWS ผู้รับผิดชอบ

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ 

เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ

พัฒนาท้องถิ่น

คณะบริหารธุรกิจฯ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริการ 

ของศูนย์วิทยบริการในยุคดิจิทัลเพื่อ 

ตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0

WO  เพิ่มบทบาทในการพัฒนาวัตกรรม 

(สารสนเทศ นวัตกรรมอื่น ๆ) จากภายใน

ศูนย์วิทยบริการ

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียน 

การสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0

WO  บูรณาการภารกิจ การเรียนการสอน 

วิจัย เข้ากับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สํานักวิชาการและ 

ประมวลผล 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

สํานักกิจการนักศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

บุคลากร ครู และนักศึกษาด้านภาษา

อังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

ศูนย์ภาษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตารางที่ 21 ความเชื่อมโยง TOWS Matrix และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ TOWS ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้นผล

สัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ความถูกต้องชัดเจนและลดขั้นตอน

กองกลาง

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ

การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย IOT สารสนเทศ

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ความถูกต้องชัดเจนและลดขั้นตอน

WT  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

ฝ่ายนวัตกรรม/ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย 

สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

ST  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ความถูกต้องชัดเจนและลดขั้นตอน

WT  ระบบการบริหารจัดการที่เน้น 

ผลสัมฤทธิ์/ความคุ้มค่า

ฝ่ายจัดการสํานักงาน

อธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ตารางที ่22 ความเชื่อมโยง TOWS Matrix และโครงการตามแผนงานยทุธศาสตรอ์นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพ

แวดล้อม

โครงการ TOWS ผู้รับผิดชอบ

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ 

ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน

SO  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 



5
รายงานผลโครงการ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัยราชภฏั เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 
(ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส่วนที่

ผลการดำาเนินการ ประจำาปี พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น
 ส่วนที่ 5 รายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :

 1. ประชาชน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จํานวนรวม 100 ครัวเรือน

  2. ภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 3. อาจารย์ นักศึกษา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Outputs)

ผลผลิต (Output) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

1. กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ 

รายได้ ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

1. จํานวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ร่วมกันดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ 
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2. ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ ให้กับคนในชุมชน

1. จํานวนครัวเรือน/หมู่บ้านที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

เข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

100 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

เชิง

ปริมาณ

1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 บาท : คน : ปี)

2. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับชุมชน

3. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชน

≥ 60

≥100

≥ 2
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

เชงิคณุภาพ 1. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ≥ 15

เชิงเวลา การดําเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ปี 2563

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ :         

 1) จํานวนครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 2) จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 คน

 3) จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ ให้กับคนในชุมชน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 รายวิชา

 4) ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 :  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  

 1) จัดตั้งคณะทํางาน และเตรียมความพร้อมคณะทํางาน

 2) วางแผนการดําเนินงาน และเลือกพื้นที่ตําบลเป้าหมายร่วมกับผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้ช่วย 

ชี้เป้า โดยมีคุณสมบัติ 

 1) เป็นตําบลขนาดเล็ก 

 2) มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย/มีปัญหาอื่น ๆ และ 

 3) ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย คือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน

ไตรมาสที่ 2  :  เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รวมจํานวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษา

ในฐานนะทีมหลักใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก” ระหว่างวันที่ 27-30 

มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยมีวัตถุประสงค์      

 1) เพื่อเสริมสร้างผู้นํา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม 

 2) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชาที่นําไปสู่นวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา และ 

 3) เกิดการเตรียมความพร้อม/ฝึกทักษะอาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทีมหลักในการดําเนินโครงการ และ 

แลกเปลี่ยนการดําเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก” กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอื่น ๆ

  1. เดนิทางประสานงานและประชมุทําความเขา้ใจรายละเอยีดและแนวทางการดาํเนินโครงการกับ นายสวน 

ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และผู้นําชุมชนในพื้นที่

  2. สํารวจชุมชนทางกายภาพและดําเนินการจัดทําแผนที่ชุมชนเพื่อใช้สําหรับเก็บข้อมูลการค้นหาศักยภาพ 

ปัญหาชุมชน คุณภาพชีวิต ฯลฯ ทั้ง 9 หมู่บ้าน9 ต่อไป

  3. ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดต้ังทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 9 ชุมชน โดยมีนักศึกษา 4-5 คน เป็นผู้ปฏิบัติ 

และอาจารย์ 1-2 คน เป็นที่ปรึกษาทุกชุมชน 

  4. ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 สถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 กําลังเร่ิมระบาดหนักในทุกพื้นที่ 

ของประเทศไทย และมปีระกาศจากทางมหาวทิยาลยัให้เรง่ดาํเนินการสอบปลายภาคให้แลว้เสร็จและให้นักศกึษาออกจาก 

มหาวิทยาลยักลับภูมลิําเนาภายในวันที่ 20 มนีาคม 2563 จึงทําใหแ้ผนการดาํเนนิโครงการต้องมีการทบทวนและวางแผนใหม ่

โดยเบื้องต้นมีแนวทางดังนี้

 1) หารือแนวทางการดําเนินงานที่เป็นไปได้ ในพื้นที่กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 

จ.ร้อยเอ็ด



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

78

 2) ยกเลิกการเก็บข้อมูล 9 ชุมชนเพื่อคัดเลือก 2 ชุมชน เป็น จัดประชุมหารือคัดเลือก 2 ชุมชนกับตัวแทน

เทศบาลตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 3) ใชนั้กศกึษาหรอืเยาวชนทีม่ภูีมลํิาเนาในพืน้ที ่เชน่ สภาเดก็และเยาวชนประจําตําบล เปน็ผู้ปฏิบตังิานโครงการ 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 จากบุคคลภายนอกชุมชน

 4. ให้นักศึกษาหรือเยาวชนในพื้นที่ค้นหาประเด็นที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาเป็นโครงการของนักศึกษา

หรือเยาวชนเอง ให้เป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ออกแบบและดําเนินการเอง โดยโครงการให้การสนับสนุนงบประมาณ

 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมคณะทํางานและพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 1) ประชุมจัดต้ังได้คณะทํางานอาจารย์ จํานวน 14 คน แบ่งรับผิดชอบในการประสานงานและเก็บข้อมูล 

9 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน โดยให้สรรหาทีมงานเพิ่ม

 2) เดินทางประสานงานและประชุมทําความเข้าใจตัวแทนชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ิน 

ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอําเภอ

 3) ทบทวนและวางแผนการดําเนินโครงการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ไตรมาสที่ 3  :  เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 

 กิจกรรมที่ 3 จัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ 

 1) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ดําเนินการ

จัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 2) วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ทีมคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการ 

จัดเวทีชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก และเก็บรวบรวมข้อมูลชุมนุม 

เชิงพื้นที่แบบองค์รวม ณ บ้านหนองยาง ม.7 และ บ้านทุ่งสนาม ม.9 

 3) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

จัดเวทีคืนข้อมูล จัดทําเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ ห้องประชุมเทศบาล

ตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ไตรมาสที่ 4

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันน้ี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

จัดเวทีคืนข้อมูล จัดทําเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ ห้องประชุมเทศบาล

ตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้แผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม จํานวน 10  

โครงการ ได้แก่

 1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : แอโรบิกด๊านซ์ ป้องกันโควิด-19

 2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การอบรมการผสมอาหารสัตว์ปีกเพื่อการพึ่งตนเองและลด 

รายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

 3) โครงการสง่เสริมคณุภาพชวีติดา้นสิง่แวดลอ้ม : การประชมุหาแนวทางการจัดการขยะในพืน้ทีตํ่าบลหนองหลวง

 4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : “เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต”

 5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การทําลูกประคบสมุนไพรลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 6) การสง่เสรมิคณุภาพชวีติดา้นสงัคม : สง่เสรมิการเรยีนรู้ ทกัษะชวีติและทกัษะพฒันาอาชพีงานใบตองดอกไมส้ด

 7) การสง่เสรมิคณุภาพชวีติดา้นสงัคม : สง่เสรมิการเรยีนรู้ ทกัษะชวีติและทกัษะพฒันาอาชพีการทาํขนมหวาน

 8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา : การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 9) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การจัดทําปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

และผักปลอดสารพิษ

 โดยเมื่อวนัที ่20 ก.ค.-28 ส.ค. 2563 คณะศลิปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลตําบลหนองหลวง และ รพ.สต.บา้นบะหลวง 

ได้เริ่มดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขสมรรถนะ : แอโรบิกด๊านซ์ป้องกันโควิด-19 ในโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ ลานหลัง รพ.สต.บ้านบะหลวง 

ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ควบคุมการเต้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
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7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 การพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละนักศกึษาสาขาวชิาการพฒันาชมุชน รวมจํานวน 40 คน เพื่อเตรยีมความพรอ้ม

ของอาจารยแ์ละนักศกึษาในฐานนะทมีหลกัใน “โครงการพฒันาคณุภาพชวีติและยกระดบัรายได้ ให้กับคนในชมุชนฐานราก” 

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างผู้นํา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม 2) เพื่อพัฒนาความรู้  

ความเขา้ใจในศาสตร์พระราชาทีนํ่าไปสูน่วตักรรมการพฒันาทีย่ัง่ยนืและเกิดการพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละนักศกึษา และ 

3) เกิดการเตรียมความพร้อม/ฝึกทักษะอาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทีมหลักในการดําเนินโครงการ และแลกเปลี่ยน

การดําเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ

 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมคณะทํางานและพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 1) ประชุมจัดต้ังได้คณะทํางานอาจารย์ จํานวน 14 คน แบ่งรับผิดชอบในการประสานงานและเก็บข้อมูล 

9 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน โดยให้สรรหาทีมงานเพิ่ม

 2) เดินทางประสานงานและประชุมทําความเข้าใจตัวแทนชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ิน  

ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอําเภอ

 3) เตรียมการจัดการอบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 9 ชุมชน สําหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่

นําร่อง 2 ชุมชน

 4) เตรียมการจัดการอบรมแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติชมุชนฐานรากดว้ยกระบวนการวจัิย เพื่อใชแ้นวทาง

การวิจัยและพัฒนา R&D

 กิจกรรมที่ 3 จัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ 

 1) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

ดําเนินการจัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 2) วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ทีมคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการจัด

เวทชีีแ้จงโครงการพฒันาคณุภาพชวีติและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชมุชนฐานราก และเก็บรวบรวมขอ้มลูชมุนุมเชงิพืน้ที่

แบบองค์รวม ณ บ้านหนองยาง ม.7 และ บ้านทุ่งสนาม ม.9 

 3) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

จัดเวทีคืนข้อมูล จัดทําเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ ห้องประชุมเทศบาล

ตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 กิจกรรมที่ 4  

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันน้ี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

จัดเวทีคืนข้อมูล จัดทําเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ ห้องประชุมเทศบาล

ตําบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้แผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม จํานวน 10  

โครงการ ได้แก่

 1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : แอโรบิกด๊านซ์ ป้องกันโควิด-19

 2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การอบรมการผสมอาหารสัตว์ปีกเพื่อการพึ่งตนเองและ 

ลดรายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

 3) โครงการสง่เสริมคณุภาพชวีติดา้นสิง่แวดลอ้ม : การประชมุหาแนวทางการจัดการขยะในพืน้ทีตํ่าบลหนองหลวง

 4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : “เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต”

 5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การทําลูกประคบสมุนไพรลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 6) การสง่เสรมิคณุภาพชวีติดา้นสงัคม : สง่เสรมิการเรยีนรู้ ทกัษะชวีติและทกัษะพฒันาอาชพีงานใบตองดอกไมส้ด

 7) การสง่เสรมิคณุภาพชวีติดา้นสงัคม : สง่เสรมิการเรยีนรู้ ทกัษะชวีติและทกัษะพฒันาอาชพีการทาํขนมหวาน

 8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา : การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 9) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การจัดทําปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

และผักปลอดสารพิษ
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 โดยเมื่อวนัที ่20 ก.ค.-28 ส.ค. 2563 คณะศลิปศาสตรฯ์ ร่วมกับเทศบาลตําบลหนองหลวง และ รพ.สต.บา้นบะหลวง ได้

เริม่ดําเนินการจัดกิจกรรมสง่เสริมคณุภาพชวีติดา้นสขุสมรรถนะ : แอโรบกิดา๊นซป์อ้งกันโควดิ-19 ในโครงการพฒันาคณุภาพ 

ชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ ลานหลัง รพ.สต.บ้านบะหลวง 

ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ควบคุมการเต้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) ด้านที่ 15 

พลังทางสังคม

 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการดําเนินงาน และเลือก

พื้นที่ตําบลเป้าหมายร่วมกับผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้ช่วยชี้เป้า โดยมีคุณสมบัติ 1) เป็นตําบลขนาดเล็ก 

2) มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย/มีปัญหาอื่น ๆ และ 3) ไม่ไกลจาก 

มหาวิทยาลัย คือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มต่าง ๆ 

ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอําเภอ ได้ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมจัดการ

กับปัญหาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นผ่านการะบวนการประชุม เก็บข้อมูล คัดเลือกชุมชนนําร่อง

 (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

 (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เก็บข้อมูลการศึกษาชุมชน เก็บข้อมูล 

วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ความจริง 9 หมู่บ้าน เพื่อสํารวจ สํารวจข้อมูล/การค้นหาศักยภาพหรือทุนชุมชนด้านต่าง ๆ 

ปัญหาชุมชน ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างฃขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

ในมิติด้านต่าง ๆ

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

                                  

     

           

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ : 

ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จํานวน 9 หมู่บ้าน

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 ปัญหาที่พบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด - 19 อาจจะทําให้เกิดการล่าช้า ในการดําเนินโครงการไม่เป็นไป

ตามการวางแผน ในบางกิจกรรม
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โครงการที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

  1. ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 2. เครือขา่ยและหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับการสง่เสริม สนับสนุนการขบัเคลื่อนการดําเนินงานผลติภัณฑช์มุชนทอ้งถ่ิน

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  

 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์

 2. จาํนวนองคค์วามรู้ งานวจัิย นวตักรรมของอาจารยห์รอืนักศกึษาทีด่าํเนินการรว่มกับชมุชนเปน็ฐานในการพฒันา 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 10 องค์ความรู้ต่อจังหวัด

 3. จํานวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จํานวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด

 4. จาํนวนผลติภัณฑช์มุชนที่ไดรั้บการพฒันา/วสิาหกิจชมุชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพืน้ทีบ่รกิารของ มรภ.ทีป่ระสบ

ความสําเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด

 5. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด ๆ ละ 120 คน

 6. จาํนวนรายวชิาในหลกัสตูรทีม่กีารบรูณาการจัดการเรยีนการสอนในการพฒันาผลติภัณฑช์มุชนทอ้งถ่ิน จํานวน        

2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์)

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์

- จํานวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ 

ดําเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

10 องค์ความรู้ต่อจังหวัด

- จํานวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ 

จํานวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด

จํานวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด

- จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่

ในพื้นที่บริการของ มรภ.ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก 

มรภ. จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด

จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด จํานวน 120 คน

- จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

จํานวน 2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์)
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6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

 

จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกําหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการทํางาน 

ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และสํานักงานพัฒนาชุมชนเพื่อกําหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังน้ี 

ในเขตอําเภอดังนี้ 1. อําเภอเสลภูมิ 2. อําเภอธวัชบุรี 3. อําเภออาจสามารถ

4. อําเภอพนมไพร 5. อําเภอเกษตรวิสัย

วิเคราะห์ศักยภาพ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP วิสาหกิจชุมชน 

ธุรกิจชุมชน 

และกลุ่มอาชีพชุมชน

ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน 

ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน พร้อมค้นหาภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนในชุมชนเก่ียวกับ

ทักษะอาชีพต่าง ๆ ตามกลุ่มดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ เขตพื้นที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. กระติบมงคล พนมไพร อาจารย์สิทธิศักดิ์ เตียงงา

อาจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์

2. ผอบ พนมไพร อาจารย์สายรุ้ง ธรณี

อาจารย์สุพจน์ บัวเลิง

3. กระเป๋าจากกก พนมไพร อาจารย์พรรณภา สังฆะมณี

อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์

4. เตาซาน พนมไพร อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล

อาจารย์มณฑิรา มณีแสง

5. เสื่อกกพับ เสลภูมิ อาจารย์ ดร.วรรณษา  วังแสนแก้ว

อาจารย์จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์

6. แหนมเห็ด ธวัชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร แก้วสะอาด

7. แยมเลม่อน เสลภูมิ อาจารย์อินทร์  อินอุ่นโชติ

อาจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด

8. ข้าวเกรียบฟักทอง อาจสามารถ อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว

นายโชคชัยศรีชัย

9. กระเป๋าผ้า เกษตรวิสัย อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โพนศิริ

นางสาวเพียงเพ็ญ  สุทธิประภา

10. ผ้าสะไบขิด ธวัชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา

อาจารย์รักษดาวัลย์ ศิริคําตา
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7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกําหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการทํางานร่วมกันกับ

ภาคเีครือขา่ยและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคเีครือขา่ย กับทา่นรองผู้วา่ราชการจังหวดัรอ้ยเอด็ และสํานักงานพฒันา

ชุมชนเพื่อกําหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้ ในเขตอําเภอดังนี้ 

 1. อําเภอเสลภูมิ  

 2. อําเภอธวัชบุรี 

 3. อําเภออาจสามารถ

 4. อําเภอพนมไพร 

 5. อําเภอจตุรพักตรพิมาน

 กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ

ชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน พร้อมค้นหาภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ ในเขตอําเภอดังนี้  

 1. อําเภอเสลภูมิ 

 2. อําเภอธวัชบุรี 

 3. อําเภออาจสามารถ 

 4. อําเภอพนมไพร 

 5. อําเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ 

        เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบผลิต พร้อมกับการอบรม 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการดําเนินการในช่วงเดือน 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 และมีกลุ่มชุมชน

 เข้าร่วมดังนี้ 

 1. กลุ่มจักสานกระติบข้าว หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2. กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จาก ต้นไหล หมู่ที่ 9 ตําบลนานวล อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3. กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 10 ตําบลนานวล อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หมี่ที่ 5 ตําบลนานวล อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 5. กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตําบลนาแซง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 6. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม หมู่ที่ 6 ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 7. กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 หมู่ที่ 6 ตําบลท่าม่วงอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 8. กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง บ้านสนามชัย ตําบลโพนเมือง อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 9. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี ตําบลดงแดง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 10. กลุ่มทอผ้าสไบขิต บ้านมะยาง หมู่ที่ 13 ตําลบลเมืองน้อย อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ด้านที่ 15 พลังทางสังคม

 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกําหนด 

เป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน รวมถึงกลไก

ภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ สํานักงานพัฒนาชุมชนเพื่อกําหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้  

ในเขตอําเภอดังนี้ 1. อําเภอเสลภูมิ  2. อําเภอธวัชบุรี 3. อําเภออาจสามารถ 4. อําเภอพนมไพร 5. อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด

 (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

 (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ

ชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน พร้อมค้นหาภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนในชุมชนเก่ียวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อดําเนินการ 

ในปี 2563 โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการกําหนดพื้นที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน  

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

10. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตอําเภอดังนี้ 

 1. อําเภอเสลภูมิ                        

 2. อําเภอธวัชบุรี 

 3. อําเภออาจสามารถ 

 4. อําเภอพนมไพร 

 5. อําเภอเกษตรวิสัย

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 การลงพื้นที่สํารวจชุมชนของอาจารย์แต่ละกลุ่มซึ่งอยู่ในช่วงสอบของนักศึกษา การแก้ปัญหาคือลงพื้นที่ในช่วง

วันเสาร์ และวันอาทิตย์  
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โครงการที่ 3 ส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะนิติรัฐศาสตร์

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 :  เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 :  เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 กลุ่มเป้าหมายจํานวน 5 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น

 1. บุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 24 คน

 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 30 คน

 3. ประชากรทั่วไปในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 100 คน

 4. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จํานวน 5 แห่ง

 5. กลุ่มเครือข่ายชุมชน จํานวน 5 แห่ง

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1. กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้นําชุมชน และชุมชน 

ที่มีโอกาสหรือมีประเด็นปัญหาที่ต้องพัฒนา รวมถึงชุมชนที่มีความขัดแย้ง ทั้งในมิติความคิด ความเชื่อ ศาสนา การเมือง

รวมถึงการปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของพลเมืองและสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจในหน้าที่สิทธิของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

 เชิงปริมาณ

 1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 2. จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 3. จํานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 4. จํานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 5. จํานวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน

 6. จํานวนหลักสูตรการเรียนรู้ ในเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการ

ทรงงานแนวพระราชดําริ แนวพระราโชบาย
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 7. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

 8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 9. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

 เชิงคุณภาพ

 1. มีหลักสูตรการเรียนรู้ ในเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงาน 

แนวพระราชดําริ แนวพระราโชบาย

 2. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักท้องถิ่น

 3. กลุม่เปา้หมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการเกิดความรู้เขา้ใจและตระหนักถึงสทิธิหน้าทีข่องพลเมอืงและสงัคมประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 4. มเีครอืขา่ยการเรียนรู้ ประกอบดว้ยโรงเรยีน แหลง่เรียนรู้ และชมุชนทีม่ศีกัยภาพ และสามารถดําเนินกิจกรรม

เพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ ในวงกว้าง

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 เชิงปริมาณ

 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 2. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 4. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 5. ร้อยละของเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 6. ร้อยละของหลักสูตรการเรียนรู้ ร้อยละ 100

 7. รอ้ยละของหลกัสตูรทีม่กีารบรูณาการการจัดการเรยีนการสอนในการสง่เสริมความรักความสามคัค ีความมี

ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ในรายวิชาอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

 8. จํานวนประชนชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 9. ร้อยละความพึงพอใจ    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 เชิงเวลา

 การดําเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ 2563

 เชิงค่าใช้จ่าย

 มีการดําเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 จํานวน 800,000 บาท

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม 2562  –  ธันวาคม 2562 อยู่ในขั้นระหว่างดําเนินการ

 ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม 2563 – มีนาคม 2563 ดําเนินการกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

 ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 อยู่ในขั้นระหว่างดําเนินการ

 ไตรมาสที่ 4 : เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 ดําเนินกิจกรรมที่ 3 - 7

7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 ไตรมาสที่ 1 : เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการวางแผนและการดําเนินการ

 ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม 2563 – มีนาคม 2563

   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม “ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบท

และสภาพชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และยโสธร
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   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้” ร่วมกับ “ภาคีเครือข่าย” ในเรื่อง 

“คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ

ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดําริ แนวพระราโชบาย”

 ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการวางแผนและการดําเนินการ

 ไตรมาสที่ 4 : เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563

   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “การสร้างแกนนํานักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์” จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทย

ที่พึงประสงค์ 4 ประการ

   กิจกรรมที ่4 กิจกรรม “การสรา้งแกนนาํและเครอืขา่ยสถานศกึษา” ในการเผยแพรห่ลกัสตูรคณุลกัษณะ

คนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ

ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดําริ แนวพระราโชบาย

   กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม “การสร้างแกนนําและเครือข่ายชุมชน” ในการเผยแพร่หลักสูตรคุณลักษณะคน

ไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ การเรียนรู้ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความ

สําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดําริ แนวพระราโชบาย

   กิจกรรมที ่6 กิจกรรม “การแลกเปลีย่นเรยีนรู้และนาํไปใชข้องเครอืขา่ยสถานศกึษาและเครอืขา่ยชมุชน” 

เพื่อการต่อยอดและการนําไปใช้

   กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม “การสร้างแหล่งเรียนรู้คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ”

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ด้านที่ 15 พลังทางสังคม

 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งผลิตบัณฑิตให้ม ี

ความรูคู้ค่ณุธรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยนวตักรรม โดยจัดให้มีโครงการสง่เสรมิความรกั ความสามคัค ีความเขา้ใจในสทิธิ

หน้าทีข่องตนเองและผู้อื่นภายใตพ้ืน้ฐานของสงัคมประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิเ์ปน็ประมขุ  โดยมวีตัถุประสงคส์าํคญั 

คือ การส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนา 

เครือข่ายความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกเน้ือหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ซึ่งในโครงการนี้คณะนิติรัฐศาสตร์ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ คือ “หลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ” 

ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

 (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 (5) การบรรลุเปา้หมายแผนงานยอ่ย คณะนิติรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ ไดมี้โครงการเพื่อสง่เสรมิ 

และพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเครือข่าย 

ความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกเน้ือหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งมีตัวชี้วัด 

เป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
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9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

10. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 1. มีการปรับลดงบประมาณในการดําเนินโครงการ จึงต้องปรับรูปแบบการดําเนินโครงการฯ ให้เหมาะสมกับ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใหม่ 

 2. เกิดการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (VIRUS COVID-2019) สง่ผลให้ไมส่ามารถดําเนินโครงการ

ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการได้

 3. การประสานงานกับแกนนํากลุ่มเครือข่ายชุมชน เป็นไปด้วยความลําบาก เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

มีภารกิจทางบ้าน และไม่สะดวกค้างคืนเป็นระยะเวลาหลายวัน
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โครงการที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัดร้อยเอ็ด

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร

มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น อปท. 

ประชาชนในพื้นที่

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1. ระบบข้อมูลตําบล

 2. กิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู้นําชุมชนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้

ในชุมชนท้องถิ่น

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1. มีระบบข้อมูลตําบลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้  

 2. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทํางานกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 1. จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล 

 2. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล 

 3. จํานวนตําบลที่เข้าไปดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลแล้วเสร็จ

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 1. ประชุมเตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมูล                   

ใช้งบประมาณ 49,654 บาท 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ TCNAP ใช้งบประมาณ 78,352 บาท

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 ได้ดําเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 

พัฒนาระบบข้อมูล กับเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลเกาะแก้ว เทศบาลตําบลหนองหลวง เทศบาลตําบลนาแซง 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเขือง และองค์การบริหารส่วนตําบลดอนโอง 

 กิจกรรมที ่2  ทมีงานไดด้าํเนินการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการลงพืน้ที่โดยเขา้รว่มอบรมเรื่อง “อบรมเชงิปฏิบตักิาร 

TCNAP” กับแม่ข่าย คือ อบต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
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8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินงานโครงการการพฒันาระบบขอ้มลูตําบลในจังหวดั สอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

9. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ  : 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด

10. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  ปัญหาการทํางานหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลาในการดําเนิน จึงไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดการ 

และติดปัญหาจากสถานการณ์โควิด – 19
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โครงการที่ 5 สรา้งเสรมิสขุภาพบคุคลทุกกลุม่วยั ของประชาชนในเขตเทศบาล ตาํบลท่ามว่ง อําเภอเสลภมู ิจงัหวัด

ร้อยเอ็ด

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกกลุ่มวัยในตําบลท่าม่วงและตําบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ 

 1. วัยเด็กอายุแรกเกิด-6 ปี จํานวน 200 คน 

 2. วัยเยาวชนในตําบลท่าม่วง จํานวน 40 คน  

 3. วัยผู้ ใหญ่ จํานวน 70 คน  

 4. อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลท่าม่วง 41 คน 

 5. ครูพี่เลี้ยงประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าม่วง 9 คน

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี จํานวน 200 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและโภชนาการ 

 1) เยาวชนจํานวน จํานวน 70 คน ได้ผ่านการอบรมแกนนําเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 

 2) ประชาชนวัยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ จํานวน 60 คน ได้ผ่านการสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิก

บุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว และได้รับการทํากลุ่มกิจกรรมบําบัด 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1) เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี จํานวน 200 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ ร้อยละ 30

 2) ผู้สูงอายุในตําบลท่าม่วง ได้รับการดูแลจากเยาวชนที่ผ่านการอบรมแกนนําเยาวชนดูแล ร้อยละ 30

 3) ประชาชนวัยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหร่ีที่เข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหร่ีด้วยหญ้าดอกขาว และได้รับ 

การทํากลุ่ม กิจกรรมบําบัด ร้อยละ 30

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 1) เด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการสมวัย มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์

 2) คะแนนคุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี

 3) ผู้สูงอายุสามารถ ลด/เลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยร้อยละ 70  

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

    ไม่มีผลการดําเนินงานโครงการตามแผนในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63  ทั้ง 3 กิจกรรม       

 กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

 กิจกรรมที่ 2 : สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ ประชุมวางแผนพัฒนาแกนนําเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  

ร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน ตัวแทนจากเทศบาล ตําบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วง เจ้าหน้าที่ รพ.สต
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 กิจกรรมที่ 3 : ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 

        เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS  

COVID-2019) จึงปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบายในการงดการรามตัวของกลุ่มคนในชุมชน ส่งผลกระทบให้ โครงการ 

ระยะที่ 3 น้ี ไม่สามารถลงพื้นที่ในชุมชมได้ และได้ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานโครงการและปรับลดงบประมาณ 

ร้อยละ 25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

 ในชว่งระยะเวลาระหวา่ง 1 เม.ย. 63 - 30 ม.ิย. 63 ไมม่กีารดาํเนินโครงการ เนื่องจากประสบกับปญัหาสถานการณ์

การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019)       

 กิจกรรมที่ 2 

 1. ประสานงานและขอความรว่มมอืจากตวัแทนผู้สงูอาย ุผู้นาํชมุชน รองนายกและสมาชกิเทศบาลตาํบลทา่มว่ง 

ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จํานวน 13 คน ร่วมประชุมวางแผนเพื่อกําหนดปฏิทินและแนวทางการ

ดําเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เพื่อขอรายชื่อนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ อบรม

หลักสูตรแกนนําการดูแลผู้สูงอายุ 

 2. สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ

ตวัแทนจากเครือขา่ยในเขตเทศบาลตาํบล จาํนวน 13 คน ไดแ้ก่ ตวัแทนผูส้งูอาย ุผู้นาํชมุชน รองนายกและสมาชกิเทศบาล

ตําบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนาแกนนําเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  

และสร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 

 โดยหลักสูตรแผนพัฒนาแกนนําเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ มีระยะเวลาการจัดอบรม จํานวน 12 ชั่วโมง 

โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร  ดังนี้

 1. พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะต่อการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างสัมพันธภาพและการ

สื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

 2. การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ความสําคัญภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุ 

การออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุติดบ้าน การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  การป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะ

โภชนาการผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ สันทนาการในผู้สูงอายุ  

 3. การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง การนวดผ่อนคลาย การบริหารกาย กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ การจัดท่า

กิจกรรมที่ 3 ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว

 1. ประสานงานและขอความร่วมมอืจากบคุลากรหน่วยงานโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตาํบลทา่มว่ง รว่มประชมุ

วางแผนเพื่อกําหนดปฏิทินและแนวทางการดําเนินโครงการฯ 

 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อรับสมัครผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่และประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ เข้าร่วม

โครงการฯ 

 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คู่มือสําหรับผู้ประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ และหญ้าดอกขาว 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 (1.1) ชื่อแผนระดับที่ 3 ด้านที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 (1) เปา้หมายระดบัแผน คนไทยทกุชว่งวยัมคีณุภาพเพิม่ขึน้ ไดรั้บการพฒันาอยา่งสมดลุ ทัง้ร่างกาย สตปิญัญา

และคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวัยและตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อย การพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการส่งเสริมสุขภาพบุคคล 

ทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งวัยผู้สูงอายุ ปลอดภัยจากโรคเรื้อรังและ

ร้ายแรง สามารถดําเนินชีวิตบนพื้นฐานการมีสุขภาพดี
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 (4) เปา้หมายระดบัแผนยอ่ย บคุคลทกุกลุม่วยั ตัง้แตว่ยัทารก วยัรุน่ วยัผู้ ใหญแ่ละวยัผู้สงูอาย ุไดรั้บการสง่เสริม 

สุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งวัยผู้สูงอายุ ปลอดภัย 

จากโรคเรื้อรังและร้ายแรง สามารถดําเนินชีวิตบนพื้นฐานการมีสุขภาพดี

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ     

ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพ

ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ภาพที่ 3 โครงการ “การพัฒนาแกนนําดูแลผู้สูงอายุ”

ภาพที่ 2 โครงการ “การสร้างเสริม

ภาพที่ 4 โครงการ “ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุ 

และประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว”

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ : ดําเนินการในพื้นที่ 4 แห่ง ดังนี้

 1. เทศบาลตําบลท่าม่วง

 2. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 

 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าม่วง. 

 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะแก้ว

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 ประสบกับปญัหาสถานการณก์ารระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า (VIRUS COVID-2019) สง่ผลให้ไมส่ามารถดําเนิน

โครงการต่อได้
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โครงการที ่6 เครอืขา่ยการเรียนรู้ดา้นส่ิงแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยนื

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :       

 1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวนรวม 100 คน

 2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวนรวม 100 คน    

 กิจกรรมที ่1 การสงัเคราะห์และถอดบทเรยีนการดําเนินงานดา้นการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติของชมุชน 

ท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด       

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

 1) ไดข้อ้มลูเก่ียวกับสภาพบรบิทดา้นการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของชมุชนทอ้งถ่ินและสถาน

ศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 2) ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 

และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในแต่ละพื้นที่        

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

 1) สามารถวิเคราะห์สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน

 2) สามารถกําหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่                    

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ :         

 1) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  

 2) ได้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน และ 

สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 3) ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 

และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในแต่ละพื้นที่                              

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด       
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 กิจกรรม 1.1 การประชมุวเิคราะห์สภาพปจัจุบนัดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนทอ้งถ่ิน

ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด)

ไตรมาสที่ 1 :  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  1

 1) ประสานงานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ในการดําเนินโครงการร่วมกัน

 2) ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย เพื่ออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ

จัดการขยะและประชาชนเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 จํานวน 12 ชุมชน

 3) ดําเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถ่ิน 

ในพืน้ทีจั่งหวดัร้อยเอด็ จํานวน 3 ชมุชน ไดแ้ก่ ชมุชนบา้นเหลา่ หมู ่10 ตําบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวสิยั จังหวดัรอ้ยเอด็ 

บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านโพนงอย หมู่ 11 ตําบลเกษตรวิสัย 

อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนละ 30 คน มีรายละเอียดดังนี้

   ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 3 หมู่บ้าน  

วิธีการดําเนินการ 

(Flowchart)
ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME)

1) การจัดประชุมระดมความคิด

เห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้

1.1 ความสําเร็จด้านการ

จัดการขยะในชุมชน

1.2 ปัญหาด้านการจัดการ

ขยะในชุมชน

1.3 แนวทางการแก้ไข

ปัญหา/ความต้องการด้านการ

จัดการขยะในชุมชน

  2) การแบ่งกลุ่มจัดทําเส้นทาง

ของหมู่บ้าน

  3) การแบ่งกลุ่มจัดทําเส้น

ทางการจัดการขยะของหมู่บ้าน

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 

จํานวน 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 89 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.89 

2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ด

3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ ในการวางแผน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ

ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพ

บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 

2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ

ชุมชน กําหนดแนวทางการยกระดับ

และการพัฒนาการจัด 

การทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่

 กิจกรรม 1.2 การถอดบทเรยีนและการตดิตามการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชน

ท้องถิ่น  

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

 1. ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน

และติดตามผลการดําเนินงาน                      

 2. มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็มเีครอืขา่ยความรว่มมอืในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยทัง้ภาครฐั ภาคประชาชน

และภาคเอกชน

 3. ได้ชุดความรู้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :

 1) บคุลากรผู้รับผิดชอบการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชนทอ้งถ่ิน และสถานศกึษา

ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการยกระดับความรู้และทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ

 2) ได้เครอืขา่ยการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชนทอ้งถ่ิน อยา่งยัง่ยนื

 กิจกรรมที ่2 การยกระดบับคุลากรผู้รบัผิดชอบการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชน

ท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  

 กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรยีนและการตดิตามการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชน

ท้องถิ่น

            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น จํานวน 10 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อระดม

ความคดิเห็น ถอดบทเรยีน ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะในชมุชนทอ้งถ่ินพืน้ทีจั่งหวดัร้อยเอด็ 

ผู้เขา้รว่มโครงการ ประกอบดว้ยผู้บรหิาร เจา้หน้าที ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดัร้อยเอด็ จํานวน 

330 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.29

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด          

ไตรมาสที่ 1 : 

 1. กําหนดกลุ่มเป้าหมายดําเนินโครงการร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

 2. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหาร 

ส่วนตําบล เข้าร่วมดําเนินโครงการ

 3. ดําเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 

ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   

ไตรมาสที่ 3 :      

 กิจกรรมที ่2 การยกระดบับคุลากรผู้รบัผิดชอบการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชน

ท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                            

 1. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย เทศบาลตําบล องค์การ

บริหารส่วนตําบล เข้าร่วมดําเนินโครงการ

 2. ดาํเนินการจัดการอบรมเชงิปฏิบตักิารการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนทอ้งถ่ินในพืน้ทีจั่งหวดั

ร้อยเอ็ด จํานวน 12 ชุมชน

 3. อยู่ระหว่างการจัดทําชุดความรู้ และสรุปผลการดําเนินการกิจกรรมที่ 2.1 

 4. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย เทศบาลตําบล องค์การ

บริหารสว่นตําบล    เขา้รว่มดําเนิน  กิจกรรมที ่2.2 การถอดบทเรยีนและการตดิตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

 กิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่น            
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ไตรมาสที่ 4 :

 1. ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย เทศบาลตําบล องค์การ

บริหารส่วนตําบล เข้าร่วมดําเนินโครงการ

 2. ดําเนินการการถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่น

 3. การจัดทําชุดความรู้ และสรุปผลการดําเนินการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ด้านที่ 15 พลังทางสังคม

 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

 (2) การบรรลุเปา้หมายตามแผนแมบ่ท มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ ไดเ้ปดิโอกาสให้ประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ  รวม

ถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความ

สามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทาง

สังคมและวัฒนธรรม นําไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า

ทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

 (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 (5) การบรรลุเปา้หมายแผนงานยอ่ย มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ไดเ้สรมิสรา้งสงัคมแห่งการให้และชว่ยเหลอื 

กันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอําเภอ ตําบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน การพัฒนาชุมชน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 

ในมติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีเ่น้นการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

ประชาชน และเยาวชน รว่มกันพฒันาสงัคมมากขึน้ ซึง่มตีวัชีว้ดัเปน็ดชันีชีว้ดัทนุทางสงัคม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 โดยมอีงคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดําเนินการ

และชว่ยกันพฒันางานดา้นการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการบริหารจัดการขยะ

ในชุมชน
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9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

      11.1 ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ :  ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู
โครงการที่ 7 พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 11 สาขาวิชา

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :

 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประมาณ 700 คน

 - อาจารย์ผู้สอน ประมาณ 45 คน

 - โรงเรียนเครือข่ายที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 แห่ง

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 นักศึกษา

 - นักศึกษามีทักษะการสอนที่สูงขึ้น

 - นักศึกษามีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

 - นักศึกษามีนวัตกรรม ทักษะและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับศาสตร์ของตนเอง

 อาจารย์ผู้สอน

 - อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการสอนตามศาสตร์ของตนเองเพิ่มขึ้น

 - อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี และเลือกใช้ ให้เหมาะสมดีต่อผู้เรียน

 โรงเรียน 

 - สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่พึงมีต่อการพัฒนา

 - ร่วมพัฒนานักเรียนโดยการใช้ทักษะและเทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 - กํากับดูแลนักเรียนในความปกครองให้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนให้เป็นไปตามแผน/

กิจกรรม
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5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ

2. ร้อยละของโรงเรียนเป้าหมายที่นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในโครงการ 
นำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง
3. จำานวนสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการใช้พัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสอน 
4. ความพึงพอใจของนักเรียน/โรงเรียนต่อการใช้ทักษะและเทคนิค
การสอนของนักศึกษา

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

3. จำานวน 2 ชิ้น/สาขาวิชา

(รวมทั้งสิ้น 22 ชิ้น)

4. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ 1. มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ร่วมใช้และพัฒนาทักษะและเทคนิคการ
สอน

1. เครือข่ายที่มีความร่วมมือ

ดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประชุมหารือกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และประธานสาขาวิชา จํานวน 11  

สาขาวิชา เพื่อจัดสรรงบประมาณและแจ้งแนวดําเนินโครงการต่าง ๆ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะดําเนินการ 

ในไตรมาสที่ 2 เพื่อส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสังเกตการณ์ในโรงเรียน และฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์จะดําเนินการอบรม

นักศึกษาหลังสอบปลายภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับทักษะการสอนในแต่ละสาขาวิชา และให้สาขาวิชา

ดาํเนินการจดัอบรมเฉพาะหลกัการสอนของสาขาวชิาน้ัน ๆ  ก่อนทีนั่กศกึษาจะออกฝึกประสอบารว์ชิาชพีในเดอืนมถุินายน

 โดยในไตรมาสที่ 3 นี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 จํานวน 635 คน อาจารย์ 22 คน จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงประบวนการต่าง ๆ ของการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อเตรียมพัฒนาสู่การเป็นครูที่ดี โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนครู 11 สาขาวิชา ในไตรมาส

นี้มีนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ได้ดําเนินโครงการในกิจกรรมการอบรมในเรื่องทักษะการสอน รวมถึงความรู้

ด้านการวิจัยทางภาษาไทยและสามารถวิเคราะห์สัทศาสตร์พื้นฐาน :ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นอีสานซึ่งสามารถนําไป

ใช้ ในการศึกษาค้นคว้าการทําวิจัยในท้องถิ่นได้การวิจัย โดยเบื้องต้นจะมีการดําเนินการในไตรมาสที่ 3 สําหรับสาขาวิชา 

ที่ยังไม่ได้ดําเนินโครงการอีก 10 สาขาวิชา แต่เนื่องด้วยการประกาศเปิดภาคเรียนของ สพฐ.เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

และการประกาศขยายระยะเวลาของ พรก.ฉุกเฉิน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการในไตรมาส 3 ได้เสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการ 

ขยายเวลาในการดําเนินการเป็น ไตรมาส 4 ซึ่งทุกสาขาวิชาได้ประชุมและเตรียมการดําเนินโครงการะะหว่างเดือน 

กรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 ไตรมาสที ่4 : ซึง่ทกุสาขาวชิาไดป้ระชมุและเตรียมการดําเนินโครงการะะหวา่งเดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2563 

เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมต่าง ๆ และนําไปใช้ ในสถานศึกษาได้อย่าง

สมบรูณ ์: นักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการของแตล่ะสาขาวชิาเขา้รว่มอบรมเทคนิคการสอนทีต่รงตามศาสตรข์องตน นําความรู้ 

และกิจกรรมมาปรบัใชเ้พื่อจัดการเรียนการสอน โดยบรูณาการให้สอดคลอ้งกับหน่วยการเรียนรูห้รอืรายวชิาทีเ่ก่ียวขอ้งตาม 

โรงเรียนเป้าหมาย โดยใช้ระยะเวลา สาขาละ 3 - 4 วัน และมีการพัฒนาความรู้ โดยภาพรวมในโครงการโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน โดยใช้ 

การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)” เพื่อเป็นการนําปัญหาจากการลงพื้นที่โรงเรียนต่าง ๆ มาพัฒนาสู่ 

การวิจัยของ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประชุมหารือกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และประธานสาขาวิชา จํานวน 11  

สาขาวิชา เพื่อจัดสรรงบประมาณและแจ้งแนวดําเนินโครงการต่าง ๆ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะดําเนินการ

ในไตรมาสที่ 2 เพื่อส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสังเกตการณ์ในโรงเรียน และฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์จะดําเนินการอบรม



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

101

นักศึกษาหลังสอบปลายภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับทักษะการสอนในแต่ละสาขาวิชา และให้สาขาวิชา

ดาํเนินการจดัอบรมเฉพาะหลกัการสอนของสาขาวชิาน้ัน ๆ  ก่อนทีนั่กศกึษาจะออกฝึกประสอบารว์ชิาชพีในเดอืนมถุินายน

 โดยในไตรมาสที่ 3 นี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 จํานวน 635 คน อาจารย์ 22 คน จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงประบวนการต่าง ๆ ของการจัด 

การเรยีนการสอนเพื่อเตรยีมพฒันาสูก่ารเปน็ครทูีด่ ีโครงการพฒันาทกัษะและเทคนิคการสอนครู 11 สาขาวชิา ในไตรมาส

นี้มีนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ได้ดําเนินโครงการในกิจกรรมการอบรมในเรื่องทักษะการสอน รวมถึงความรู้

ด้านการวิจัยทางภาษาไทยและสามารถวิเคราะห์สัทศาสตร์พื้นฐาน :ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นอีสานซึ่งสามารถนําไป

ใช้ ในการศึกษาค้นคว้าการทําวิจัยในท้องถิ่นได้การวิจัย โดยเบื้องต้นจะมีการดําเนินการในไตรมาสที่ 3 สําหรับสาขาวิชา 

ที่ยังไม่ได้ดําเนินโครงการอีก 10 สาขาวิชา แต่เนื่องด้วยการประกาศเปิดภาคเรียนของ สพฐ.เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

และการประกาศขยายระยะเวลาของ พรก.ฉุกเฉิน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการในไตรมาส 3 ได้เสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการ 

ขยายเวลาในการดําเนินการเป็น ไตรมาส 4 ซ่ึงทุกสาขาวิชาได้ประชุมและเตรียมการดําเนินโครงการะะหว่างเดือน 

กรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 ไตรมาสที ่4 : ซึง่ทกุสาขาวชิาไดป้ระชมุและเตรยีมการดําเนินโครงการะะหวา่งเดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2563 

เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมต่าง ๆ และนําไปใช้ ในสถานศึกษาได้อย่าง 

สมบรูณ ์: นักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการของแตล่ะสาขาวชิาเขา้รว่มอบรมเทคนิคการสอนทีต่รงตามศาสตรข์องตน นําความรู้ 

และกิจกรรมมาปรับใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

ตามโรงเรียนเปา้หมาย โดยใชร้ะยะเวลา สาขาละ 3 - 4 วนั และมกีารพฒันาความรู้ โดยภาพรวมในโครงการโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน โดยใช้ 

การวจัิยเปน็ฐาน (Research-based Learning)” เพื่อเปน็การนาํปญัหาจากการลงพืน้ที่โรงเรยีนตา่ง ๆ  มาพฒันาสูก่ารวจัิยของ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 เพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาครูได้มีการฝึกทักษะการสอน 

ก่อนออกฝึกจริง เพราะช่วยให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และนํา

ประสบการณ์ที่ ได้จากการฝึกทักษะและเทคนิคการสอนไปใช้ ในการฝึกสอน มีการจัดเตรียมสื่อการสอนให้เหมาะสมกับ 

บทเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การเร้าความสนใจ ช่วยทําให้มีการปรับปรุงวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลา มีกลวิธีต่าง ๆ  ที่ใช้เสริม

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทําใด ๆ  เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือการกระทํานั้น ๆ  มีคุณภาพ

และประสทิธิภาพมากขึน้ การแบง่ทกัษะการสอนน้ัน มแีนวคดิแตกตา่งกันหลายแบบ ซึง่โครงการพฒันาทกัษะและเทคนิค 

การสอนครู 11 สาขาวิชา จะให้ความสําคัญในการสอนทั้งในระดับต่าง ๆ ตามสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญของศาสตร์

นั้น ๆ โดยมุ่งเน้นทักษะและเทคนิคการสอนที่สําคัญ คือ

 (1) ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน 

 (2) ทักษะการใช้วาจากริยาท่าทางในการสอน

 (3) ทักษะการอธิบาย 

 (4) ทักษะการเร้าความสนใจ 

 (5) ทักษะการใช้คําถาม 

 (6) ทักษะการใช้อุปกรณ์การสอน 

 (7) ทักษะการใช้กระดานดํา 
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 (8) ทักษะเสริมกําลังใจ และ 

 (9) ทักษะการสรุปบทเรียน

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 เนื่องจากปัญหาของการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือโรคโควิด-19 ทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ  

ไม่ตรงตามแผนที่ ได้กําหนดไว้ ซึ่งหากเป็นสถานการณ์ปกติ ผู้จัดโครงการจะจัดอบรมกิจกรรมที่ 1 - 3 ภายในวันที่ 

11 มีนาคม 2563 และอบรมกิจกรรม 4 - 6 ภายหลังการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมพัฒนาทักษะ 

และเทคนิคการสอนคร ู11 สาขาวชิา ก่อนออกฝึกประสบการณว์ชิาชพีคร ูโดยผู้รบัผิดชอบโครงการไดป้ฏิบตัติามประกาศ

ต่าง ๆ ของทางรัฐบาล กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติและจะเร่ง 

ดําเนินการโครงการให้แล้วเสร็จก่อนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2563 

แต่เนื่องด้วยการประกาศเปิดภาคเรียนของ สพฐ.เป็นวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และการประกาศขยายระยะเวลาของ 

พรก.ฉุกเฉิน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการในไตรมาส 3 ได้เสร็จสิ้น จึงได้ดําเนินการขยายเวลาในการดําเนินการเป็น 

ไตรมาส 4 ซึ่งทุกสาขาวิชาได้ประชุมและเตรียมการดําเนินโครงการะะหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อให้

บรรลผุลตามวตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อให้นักศกึษาไดเ้ขา้รว่มอบรมตา่ง ๆ  และนําไปใช้ ในสถานศกึษาได้อยา่งสมบรูณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการที ่8 สนับสนุนสื่อวดีทีศัน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปญัหาขาดแคลนครใูห้กับโรงเรยีนขนาดเล็ก

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์นวัตกรรมและสื่อดิจิทัล

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 กลุม่เปา้หมายบคุลากร และนักศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ และครู นักเรยีนโรงเรยีนสงักัดการศกึษา

ขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1) ครูและนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สังกัดเขตการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดได้สื่อ DLTV ที่มีคุณภาพ

ใช้งาน

 2) ครูและนักเรียนทีเ่รียนในโรงเรียนขนาดเลก็ ทีส่งักัดเขตการศกึษาจังหวดัร้อยเอด็ มคีวามพงึพอใจตอ่การใชส้ื่อ 

DLTV ที่ผลิตขึ้น

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1) มีสื่อการเรียนการสอน DLTV ใช้ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สังกัดเขตการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

 2) ครูและนักเรียนทีเ่รียนในโรงเรียนขนาดเลก็ ทีส่งักัดเขตการศกึษาจังหวดัร้อยเอด็ มคีวามพงึพอใจตอ่การใชส้ื่อ 

DLTV 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 1) ครูและนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สังกัดเขตการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดได้สื่อ DLTV ที่มีคุณภาพ

ใช้งาน จํานวนไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

 2) ครูและนักเรียนทีเ่รียนในโรงเรียนขนาดเลก็ ทีส่งักัดเขตการศกึษาจังหวดัร้อยเอด็ มคีวามพงึพอใจตอ่การใชส้ื่อ 

ในระดับพึงพอใจมาก
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6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

 กิจกรรมที่ 1 สํารวจปัญหา/ศึกษาความต้องการของโรงเรียน ผลิตสื่อและสารคดี 

 กิจกรรมที่ 2 วเิคราะห์แนวทางการสร้างนวตักรรมสื่อวดิทีศัน์ตน้แบบเพื่อยกระดบัคณุภาพของผู้เรยีนทีเ่หมาะ

สมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

           กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่ายเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก

           กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการสร้างสื่อของแต่ละโรงเรียน

           กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

           กิจกรรมที่ 6 การติดตาม ทดลองใช้ และการนําเสนอผลงานผลการใช้สื่อ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมร่วมกับคณาจารย์ผู้รับชอบโครงการในคณะครุศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวางแผนร่วมกับศึกษานิเทศก์ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสื่อวดีีทศัน์ประกอบการเรียนการสอนสําหรับการขาดแคลนครขูองโรงเรยีน

ขนาดเลก็ สอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์ภายใตแ้ผนแมบ่ท ประเดน็

การพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จํานวน 3 รูป)

 -

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ : 

 โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 1) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดความต่อเนื่อง
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โครงการที่ 9 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 เปา้หมายเชงิผลผลิต (Output) : ครูผู้สอนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภัฏ

ร้อยเอ็ด/โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

           เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1. ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีเทคนิคการสอน 

ที่จะพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

 2. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

    1. ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะและเทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 

และการคดิวเิคราะห์ของนักเรียน ทีส่อดคลอ้งกับการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ในลกัษณะของ Active Learning

    2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ประชุมวางแผนและจัดทําเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

 2. จัดทําเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล 

 3. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

 4. ประสานงานโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดําเนินการสัมภาษณ์/สังเกต

 5. ดําเนินการสัมภาษณ์/สังเกต ณ โรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

 6. ประชมุสรปุประเดน็/วเิคราะห์ขอ้มลู/ผลการถอดบทเรยีน ที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละการสงัเกตการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของครู 

 7. จัดทํารายงานผลการถอดบทเรียน/รายงานผลการดําเนินงานโครงการ เพื่อใช้ ในการเผยแพร่

 กิจกรรมที ่2 โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารเพื่อเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของ

ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 จากผลการดําเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะดําเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจ 



ผลการดำาเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

106

เข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบไปด้วย 

 1. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บํารุง) 

 2. โรงเรียนสหคามวิทยา 

 3. โรงเรียนดงกลาง 

 4. โรงเรียนบ้านดอนแดง 

 5. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 

 6. โรงเรียนบัวขาว 

 7. โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 

 8. โรงเรียนบ้านหนองบัว 

 9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 

 10. โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี 

 คณะดําเนินงานได้ดําเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและ 

การสร้างแรงจูงใจ คอื อาจารย ์ดร.สริรัิตน์ นาคนิ และทมีงาน มาเปน็วทิยากรบรรยายเชงิปฏิบตักิารในการดาํเนินกิจกรรม

ตลอดทั้ง 2 วัน คณะดําเนินงานได้จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการสรุปโครงการต่อไป

 กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน 

เพื่อการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์  จากผลการดาํเนินงาน คณะดาํเนินงานไดจ้ดัอบรมให้กับครใูนระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 คณะดําเนินงาน ได้ดําเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 

การสรา้งสื่อการสอนทางคอมพวิเตอรเ์พื่อใชจั้ดการเรียนการสอน คอื อาจารย ์ธเนศ ยนืสขุ และทมีงาน จากคณะเทคโนโลย ี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม มาเปน็วทิยากรบรรยายเชงิปฏิบตักิารในการดาํเนินกิจกรรม คณะดาํเนินงาน

ได้จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการสรุปโครงการต่อไป

 กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 จากผลการดําเนินงาน คณะดําเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 คณะดําเนินงาน ได้ดําเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 

การสร้างสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน คือ อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข และทีมงาน จากคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดําเนินกิจกรรม  

และ อาจารย์ ดร.ทนันยา คําคุ้ม อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อ 

และออกแบบกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน เป็นผู้ช่วยวิทยากร คณะดําเนินงานได้จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการ 

สรุปโครงการต่อไป

 กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการสร้างบทเรียน

มัลติมีเดียเพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากผลการดําเนินงาน คณะดําเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ ที่มีความสนใจในการสร้างสื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

คณะดําเนินงาน ได้เชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การสร้างสื่อวิดีทัศน์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ ระนาคินทร์ 

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง 

และใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  มาเปน็วทิยากรบรรยายเชงิปฏิบตักิารในการดําเนินกิจกรรม และมกิีจกรรมการประกวด

สื่อวิดีทัศน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อในลักษณะมัลติมีเดีย ในรูปแบบของวิดีทัศน์ หลังจากการอบรม 

และคณะดําเนินงานได้จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการสรุปโครงการต่อไป

 กิจกรรมที่ 6 โครงการกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู  จากผลการดําเนินงาน คณะดําเนินงาน

ได้ดําเนินการจัดโครงการกํากับติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งไปที่ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 - ครูเกิดแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - ครูมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปรับประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน

 - ครูสามารถสร้างสื่อการสอน ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ 

ในปัจจุบัน 

 - ครูสามารถใช้สื่อการสอนในลักษณะต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คณะดําเนินงาน ได้จัดแบ่งการกํากับติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการเป็นสายนิเทศ และได้ออกกํากับติดตาม 

สงัเกต สมัภาษณ ์ครผูู้สอนตามประเดน็ขา้งตน้ จากน้ันคณะดําเนินงานไดจั้ดทําแบบประเมนิ และดําเนินการสรปุโครงการ

ต่อไป

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    จากผลการดาํเนินงานในการถอดบทเรยีนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนตน้แบบระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะดําเนินงานได้ดําเนินการเลือกโรงเรียนต้นแบบในแต่ละพื้นที่บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย

 1) โรงเรียนบ้านโนนศรี จังหวัดมุกดาหาร 

 2) โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

 3) โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

 4) โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร

 5) โรงเรียนอนุบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

   คณะดําเนินงานได้ลงพื้นที่ เพื่อสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และสัมภาษณ์ครูผู้สอน บันทึก

ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงาน เพื่อนําไปจัดทํารายงานสรุป และเอกสารเผยแพร่ต่อไป

 กิจกรรมที ่2 โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารเพื่อเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของ

ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 จากผลการดําเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของครใูนระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คณะดําเนินงานไดจั้ดอบรมให้กับครูในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่นใจเขา้ร่วม

โครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้า

ร่วมโครงการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบไปด้วย 

 1. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บํารุง) 

 2. โรงเรียนสหคามวิทยา 

 3. โรงเรียนดงกลาง 

 4. โรงเรียนบ้านดอนแดง 
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 5. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 

 6. โรงเรียนบัวขาว 

 7. โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 

 8. โรงเรียนบ้านหนองบัว 

 9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 

 10. โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี 

 คณะดําเนินงานได้ดําเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและ 

การสร้างแรงจูงใจ คอื อาจารย ์ดร.สริรัิตน์ นาคนิ และทมีงาน มาเปน็วทิยากรบรรยายเชงิปฏิบตักิารในการดาํเนินกิจกรรม

ตลอดทั้ง 2 วัน คณะดําเนินงานได้จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการสรุปโครงการต่อไป

 กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน 

เพื่อการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์  จากผลการดาํเนินงาน คณะดาํเนินงานไดจ้ดัอบรมให้กับครใูนระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 คณะดําเนินงาน ได้ดําเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การสร้างห้องเรียนออนไลน์  

การสรา้งสื่อการสอนทางคอมพวิเตอรเ์พื่อใชจั้ดการเรียนการสอน คอื อาจารย ์ธเนศ ยนืสขุ และทมีงาน จากคณะเทคโนโลย ี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดําเนินกิจกรรม คณะดําเนินงาน

ได้จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการสรุปโครงการต่อไป

 กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 จากผลการดําเนินงาน คณะดําเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 คณะดําเนินงาน ได้ดําเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 

การสร้างสื่อการสอนทางคอมพวิเตอรเ์พื่อใชจั้ดการเรียนการสอน คอื อาจารย ์ธเนศ ยนืสขุ และทมีงาน จากคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดําเนินกิจกรรม และอาจารย์ 

ดร.ทนันยา คําคุ้ม อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อ และออกแบบ

กิจกรรมการเรยีนการเรยีนการสอน เปน็ผู้ชว่ยวทิยากร คณะดําเนินงานไดจ้ดัทําแบบประเมนิ และดําเนินการสรุปโครงการ

ต่อไป

 กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการสร้างบทเรียน

มัลติมีเดียเพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  จากผลการดําเนินงาน คณะดําเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ที่มีความสนใจในการสร้างสื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

คณะดําเนินงาน ได้เชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การสร้างสื่อวิดีทัศน์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ ระนาคินทร์  

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง 

และใช้สื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  มาเปน็วทิยากรบรรยายเชงิปฏิบตักิารในการดําเนินกิจกรรม และมกิีจกรรมการประกวด

สื่อวิดีทัศน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อในลักษณะมัลติมีเดีย ในรูปแบบของวิดีทัศน์ หลังจากการอบรม 

และคณะดําเนินงานได้จัดทําแบบประเมิน และดําเนินการสรุปโครงการต่อไป

 กิจกรรมที่ 6 โครงการกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู จากผลการดําเนินงาน คณะดําเนินงาน 

ได้ดําเนินการจัดโครงการกํากับติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งไปที่ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 - ครูเกิดแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 - ครูมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปรับประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน

 - ครูสามารถสร้างสื่อการสอน ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ 

ในปัจจุบัน 

 - ครูสามารถใช้สื่อการสอนในลักษณะต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คณะดําเนินงาน ได้จัดแบ่งการกํากับติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการเป็นสายนิเทศ และได้ออกกํากับติดตาม 

สงัเกต สมัภาษณ ์ครผูู้สอนตามประเดน็ขา้งตน้ จากน้ันคณะดําเนินงานไดจั้ดทําแบบประเมนิ และดําเนินการสรปุโครงการ

ต่อไป

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 1) มีการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ ในเรื่องของความสามารถของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน และสร้างสื่อการสอนลักษณะมัลติมีเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2) มีการปรับเปลี่ยนเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอา่น การเขยีน และการคดิวเิคราะห์ของผู้เรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏร้อยเอ็ด 

 3) ครสูามารถสรา้งสื่อการสอนทางคอมพวิเตอร์อยา่งง่าย เพื่อนําไปใชเ้ปน็สื่อการเรยีนการสอนทีจ่ะชว่ยพฒันา

ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
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10. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ : โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 1. การประสานงานกับโรงเรียน มีการยกเลิกการเข้าร่วมอบรมบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

ในประเทศไทย แต่เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วงระบาด ทางคณะดําเนินงานจึงมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับ

ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 2. ความชัดเจนในระเบียบการเบิกจ่ายฯ และความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายฯ ของคณะดําเนินงานที่ยัง 

ไม่ชัดเจน ทําให้เกิดการแก้ไขโครงการหลายครั้งก่อนได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้การอนุมัติโครงการล่าช้า และคณะทํางาน

ต้องสํารองเงินเพื่อใช้ ในราชการก่อน

 3. ภาระงานของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้กํากับติดตาม มีมากน้อยต่างกัน จึงทําให้การออกกํากับติดตาม

ล่าช้ากว่ากําหนดเล็กน้อย
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โครงการที่ 10 พัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

 เปา้หมายเชงิผลผลิต (Output) : นักศกึษาชัน้ปีที ่2 – 3 คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

และการบญัช ีไดส้อบวดัระดบัความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ โดยขอ้สอบมาตรฐานของมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 629 คน จากจํานวนทั้งหมด 716 คน ได้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 กิจกรรมที่ 1 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะศิลปะศาสตร์ฯ

   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 187 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 173 คน คิดเป็น 92.51%

   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 202 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 184 คน คิดเป็น 91.09%

 กิจกรรมที่ 2 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะบริหารธุรกิจฯ

   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 153 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 113 คน คิดเป็น 73.86%

   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 174 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 159 คน คิดเป็น 91.38%

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 จึงไมส่ามารถดาํเนินโครงการตามทีว่างแผนไว้ได้ ใน

ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ซึ่งโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา จะ

ต้องมีการรวมตัวกันของนักศึกษาผู้เข้าอบรมเป็นจํานวนมาก ซึ่งขัดต่อประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนใน

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงไม่สามารถ

ดําเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้   

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 1. หาข้อมูลจํานวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย และประชุมวางแผนการทํางาน

 2. เสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

 3. จัดหาสถานที่สอบ เตรียมข้อสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. ประสานไปยงัคณะตน้สงักัดของกลุม่เปา้หมาย เพื่อแจง้ความประสงคด์าํเนินการสอบและแจ้งนักศกึษาเตรยีม

การสอบในวันเวลา และสถานที่ที่กําหนด
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 5. ดําเนินการจัดสอบ

 6. ตรวจข้อสอบและบันทึกผลทางสถิติของกลุ่มเป้าหมาย และส่งรายงานผลสอบไปยังต้นสังกัด

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 278 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 300 คน คิดเป็น 92.66%

 กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล จํานวนผู้เข้ารับ

การทดสอบคน 

 กิจกรรมที่ 3 ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 98 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 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%

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจําปีการศึกษา 2563

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

         

10. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1. สถานที่ ไม่พร้อมต่อการดําเนินกิจกรรม ทําให้ต้องกระจายห้องสอบหลายที่และบางห้องเก้าอี้ ไม่เพียงพอ

เนื่องจากผู้เขา้รว่มโครงการมจีาํนวนมาก ระบบเครื่องเสยีงบางห้องมปีญัหาขณะทดสอบการฟงั ระบบเครื่องทาํความเยน็

มีปัญหา 

 2. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบางกลุ่ม ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ส่งผลให้เกิดปัญหาในบางกิจกรรมได
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โครงการที่ 11 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิต นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ให้มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีแนวคิด

เชิงธุรกิจมากขึ้น  

 2. เพื่อสร้างแผนธุรกิจที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจได้   

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

   นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ จํานวน 600 คน  

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  

 1. นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่  

 2. ได้แผนธุรกิจที่พร้อมดําเนินธุรกิจได้จริง    

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 ไดด้าํเนินจัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพอาจารยผู้์สอน อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง และนักศกึษา ในระหวา่งวนัที ่3 -7 กุมภาพนัธ์ 

2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับความรู้

และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่านคืออาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์ศศิกาญจน์ 

หมอกมีชัย และอาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง พร้อมกับนักศึกษา 6 คน

 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ด้านความเป็นผู้ประกอบการและถ่ายทอดหลักสูตร โดยให้นักศึกษาและนักเรียน

จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมส่งแผนการตลาดและการนําเสนอ 

ผลิตภัณฑ์ผ่านคลิปวิดีโอ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ผลการประกวดการเขียนแผนการตลาดและนําเสนอผลิตภัณฑ์ 

ผ่านคลิปวีดีโอ ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ส่งเข้าประกวด จํานวน 9 ทีม/แผนการตลาด มีผลรางวัลดังนี้ รางวัล

ชนะเลศิ เงินสนับสนุนจํานวน 5,000 บาท พรอ้มโลร่างวลั ไดแ้ก่ บองจ้วด ปลารา้บองสมนุไพร ทมี PTWY โรงเรยีนโพนทอง

วิทยายน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสนับสนุนจํานวน 4,000 บาท ได้แก่ เปรี้ยวซ่า ปลาส้มเมืองไพร ทีม UP TO 

SEPIT โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุนจํานวน 3,000 บาท ได้แก่ พิกก้ี แหนม  

By เมืองไพร ทีม เสลภูมิพิท SPK โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ระดับอุดมศึกษา ส่งเข้าประกวด จํานวน 12 ทีม/แผนการตลาด  

มีผลรางวัลดังน้ี รางวัลชนะเลิศ เงินสนับสนุนจํานวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นักเกตปลานิล ทีม เลอจ๊ีด  

สาขาวชิาการจัดการการโรงแรม สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการบญัช ีรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 
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เงินสนับสนุนจํานวน 4,000 บาท ไดแ้ก่ แวน่ตากันแดดผ้าไหมสาเกต ทมี เลอคา่ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ สาขาวชิาการ

จัดการการโรงแรม สาขาวชิานวตักรรมการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว แขนงวชิานวกัรรมธุรกิจทีพ่กั คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุนจํานวน 3,000 บาท ได้แก่ Life with nature ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 

จากต้นมันปลา ทีม Nicasio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 กําหนดอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและกลุ่ม จํานวน 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

 ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ  

โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนร่วมในการเขียน 

แผนธุรกิจเพื่อนําเสนอการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 

 กิจกรรมที ่3 พฒันาศกัยภาพอาจารยผู้์สอน อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง และนักศกึษา  ไดด้าํเนินจัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 

ไบเทคบางนา จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

รุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่าน คือ

อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย และ อาจารย์ ดร.ภัทริกา ชิณช่าง 

พร้อมกับนักศึกษา 6 คน

 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ด้านความเป็นผู้ประกอบการและถ่ายทอดหลักสูตร โดยให้นักศึกษาและนักเรียน

จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมส่งแผนการตลาดและการนําเสนอ 

ผลิตภัณฑ์ผ่านคลิปวิดีโอ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ผลการประกวดการเขียนแผนการตลาดและนําเสนอผลิตภัณฑ์ 

ผ่านคลิปวีดีโอ ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ส่งเข้าประกวด จํานวน 9 ทีม/แผนการตลาด มีผลรางวัลดังนี้ รางวัล

ชนะเลศิ เงินสนับสนุนจํานวน 5,000 บาท พรอ้มโลร่างวลั ไดแ้ก่ บองจ้วด ปลารา้บองสมนุไพร ทมี PTWY โรงเรยีนโพนทอง

วิทยายน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสนับสนุนจํานวน 4,000 บาท ได้แก่ เปรี้ยวซ่า ปลาส้มเมืองไพร ทีม UP TO 

SEPIT โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุนจํานวน 3,000 บาท ได้แก่ พิกกี้ แหนม By 

เมืองไพร ทีม เสลภูมิพิท SPK โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ระดับอุดมศึกษา ส่งเข้าประกวด จํานวน 12 ทีม/แผนการตลาด 

มีผลรางวัลดังน้ี รางวัลชนะเลิศ เงินสนับสนุนจํานวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นักเกตปลานิล ทีม เลอจ๊ีด 

สาขาวชิาการจัดการการโรงแรม สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ คณะบรหิารธุรกิจและการบญัช ีรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 

เงินสนับสนุนจํานวน 4,000 บาท ไดแ้ก่ แวน่ตากันแดดผ้าไหมสาเกต ทมี เลอคา่ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ สาขาวชิาการ

จัดการการโรงแรม สาขาวชิานวตักรรมการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว แขนงวชิานวกัรรมธุรกิจทีพ่กั คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุนจํานวน 3,000 บาท ได้แก่ Life with nature ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 

จากต้นมันปลา ทีม Nicasio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์
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8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ด้านที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้   

 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท คนไทยได้รับการัพฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุ

ปัญญาดีขึ้น 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ได้ดําเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง 

และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยสํานักงาน

การวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) เพื่อให้ไดรั้บความรูแ้ละประสบการณ์สูก่ารเปน็ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่ในกิจกรรม บม่เพาะและแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่าน  พร้อมกับนักศึกษา 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้

 (3) แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

 (4) เปา้หมายระดบัแผนงานยอ่ย ประเทศไทยมรีะบบขอ้มลูเพื่อการสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหุปญัญา 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

 (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ได้ดําเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง  

และนักศึกษา จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

รุ่นใหม่ ในกิจกรรมบ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อนํามาปรับใช้ ในการพัฒนา 

แผนธุรกิจของตนเองพร้อมกับถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ในการพัฒนาต่อยอดต่อไป

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ

10. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ :  

 1. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 2. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน………………………………………-………………………………………
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โครงการที่ 12 พัฒนาสมรรถนะการบริการของศูนย์วิทยบริการในยุคดิจิทัล

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการบุคลากร 

 มหาวิทยาลัย บุคลากรศูนย์วิทยบริการ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ 

นักเรียน คร ูนักวชิาการเฉพาะทาง ผู้บรหิาร/ผู้ปฏิบตังิานทอ้งถ่ิน ประชาชนในพืน้ที ่กลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็หน่วยงาน/องคก์ร

ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา เทศบาล หน่วยงานราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรภาครัฐ/เอกชน กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิต คณะ สํานัก/ศูนย์/กลุ่มงานภายใน

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการมีจํานวนและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยและความต้องการสารสนเทศของผู้ ใช้บริการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

 2) ผู้ ใช้บริการสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทั้งการเข้าใช้บริการ

ดว้ยตนเอง (Walk-in) การเขา้ใชบ้รกิารผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Website) และตดิตอ่สื่อสารผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

ช่องทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และโทรศัพท์เคลื่อนที่

 3) บริการสารสนเทศและกิจกรรมที่ศูนย์วิทยบริการจัดขึ้นมีจํานวนโครงการและครอบคลุมกลุ่มผู้ ใช้บริการ 

ทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร ประชาชนทั่วไป อย่างเหมาะสม  

 4) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่รองรับกลุ่มผู้ ใช้บริการที่มี

การนํานวัตกรรมสารสนเทศและเทคโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการเป็น Green Library ที่คํานึงถึง

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น Green Library ในระยะเริ่มต้น

 5) บุคลากรศูนย์วิทยบริการมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทักษะที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

และให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ ใช้บริการ 

 6) เครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 1 เครือข่าย ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือใหม่เก่ียวข้องกับห้องสมุดหรือ 

การบริหารจัดการห้องสมุด อาจเป็นได้ทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน อาจเป็นเครือข่าย 

ความร่วมมอืในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจังหวดั ระดบัชาติหรือนานาชาต ิหรอืชมุชนทางวชิาการ ชมุชนการปฏิบตังิานทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศสําหรับพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศครอบคลมุหลกัสตูรการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั ไมน้่อยกวา่ 30 หลกัสตูร 

โดยครอบคลุมทุกคณะของมหาวิทยาลัย
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 2) จํานวนบุคลากรศูนย์วิทยบริการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพหรือจิตบริการ 

การให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์วิทยบริการทั้งหมด

 3) มีโครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ที่ศูนย์วิทยบริการจัดโครงการขึ้นหรือมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 1) มีทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยหลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

 2) มีบริการสารสนเทศ กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ

 3) บุคลากรศูนย์วิทยบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนเอง

 4) ศูนย์วิทยบริการมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

 5) ศูนย์วิทยบริการมีความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 จากงบแผนยุทธศาสตร์ฯ รหัสงบ 3.1.1.12 งบประมาณ 1,500,000 บาท

ลําดับ ผลการดําเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง

1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 27,160.00 20,835.00

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 24,214.00 22,020.00

3 ขยายเวลาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ 3,750.00 3,750.00

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ 10,000.00 10,000.00

รวมผลการดําเนินงาน

(คิดเป็นร้อยละ 3.8 จากงบประมาณทั้งหมด)

65,124.00 56,605.00

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ไตรมาสที่ 1)

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสารวิชาการสหสาขาวิชา และ

วารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชา (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) หนังสือพิมพ์ ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุด การเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย 

ISANULINET การจัดการข้อมูลวิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านให้บริการสารสนเทศ 

 กิจกรรมที่ 3 ขยายเวลาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการตามความต้องการของผู้ ใช้บริการที่ต้องการพื้นที่ใน

การใช้บริการสารสนเทศก่อนการสอบปลายภาค

 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินงานโครงการการพฒันาศกัยภาพการให้บรกิารสารสนเทศเพื่อพฒันาสูก่ารเปน็แหลง่เรียนรูต้ลอด

ชีวิตของศูนย์วิทยบริการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับ

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    ประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู้ 

      เป้าหมายระดับประเด็น : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน

    ตลอดช่วงชีวิต

       แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

     ศตวรรษที่ 21
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รายละเอียด

 การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ต้องการคน/บุคลกรที่มีทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งสารสนเทศ แหล่งความรู้ 

ทั้งสถาบันบริการสารสนเทศ สถานที่ สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ให้สามารถ 

ปรบัตวัเขา้กับการเปลีย่นแปลง เปน็สว่นหน่ึงของการพฒันาคณุภาพระบบการศกึษา ปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูส้อดคลอ้ง

กับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม

เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

 เป้าหมาย

 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ 

ในการแก้ปญัหา ปรับตวั สื่อสาร และทาํงานรว่มกับผู้อื่นไดอ้ยา่งม ีประสทิธิผลเพิม่ขึน้ มนิีสยัใฝ่ เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่องตลอดชวีติ

 ตัวชี้วัด

 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา

 ค่าเป้าหมาย

 ในปี 2561-2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  

 1) ขาดการทบทวนแผนงานและงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา

 2) การจัดสรรงบประมาณช้ากว่ากําหนด
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โครงการที่ 13 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 1. สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 2. กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ - จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับให้บริการ

  ประชาชนในท้องถิ่น

2 ระบบ

เชิงคุณภาพ - ประสิทธิภาพของระบบ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการระบบ > ร้อยละ 80

- ร้อยละของผู้ ใช้บริการระบบที่สามารถนําระบบไประยุกต์ใช้

  ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

> ร้อยละ 50

เชิงเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน

เชิงค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้วเสร็จร้อยละ 100

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับให้บริการประชาชนในท้องถิ่น  2 ระบบ

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแชทบอทสําหรับให้บริการข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ ให้บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอยู่ระหว่างวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IOT

 การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IoT : อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ 

การดําเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
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 กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบแก่กลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบ

แก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมการกํากับและติดตามผล

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแชทบอทสําหรับให้บริการข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ ให้บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IOT

 กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบแก่กลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบ

แก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมการกํากับและติดตามผล

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)          

             การดําเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีการวางแผนในการพัฒนา

ระบบสําหรับให้ ให้บริการประชาชนในท้องถิ่นโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายและนักเรียน 

นักศึกษาในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ให้ดีขึ้น และเพื่อถอดบทเรียนของการนําเทคโนโลยีไปปรับใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินนําไปสู่

สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแต่ละกจิกรรมสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สอดคล้องกบั

ประเดน็การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ แผนยอ่ยการพฒันาชว่งวยัเรียน/วยัรุ่น และสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันา 

จัดให้มกีารพฒันาทกัษะในการวางแผนชวีติและวางแผนการเงิน ตลอดจนทกัษะทีเ่ชื่อมตอ่กับโลกการทาํงาน กิจกรรมที ่2 

สอดคล้องกบัประเด็นการเกษตร แผนย่อยแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการผลติทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยอาศยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตรในรปูแบบตา่ง ๆ  รวมถึง

การใชแ้ละการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารเกษตรเทคโนโลยดีจิทิลัและระบบขอ้มลูสําหรบัวางแผนการผลติ เพื่อพฒันาเกษตรกร

ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ

9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จํานวน 3 รูป)

 -

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ : มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

- การลดงบประมาณลงร้อยละ 25 ทําให้ต้องมีการวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับงบประมาณใหม่ 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ทําให้ไม่สามารถลงพื้นที่สํารวจข้อมูลจึงมีการปรับเปลี่ยนแผน 

การทํางานใหม่
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โครงการที่ 14 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิชาการและประมวลผล

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 1. สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 2. กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1) เขา้รว่มประชมุการรบัทราบและรับฟงัขอ้เสนอแนะ “การปรบัปรงุเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. 

 2) เข้าร่วมนําเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 3) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1) สามารถนาํขอ้เสนอแนะ “การปรบัปรงุเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตร ีและบณัฑติศกึษา ป ี2558 

และ มคอ. มาใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรให้สอดคลอ้งกับการเรียนรู้ ในยคุปจัจุบนัและเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2) สามารถนาํมาตรฐานการผลติและมาตรฐานบณัฑติ มาใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัร 

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เพื่อสอดรับกับการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 3) สามารถพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส ์สาขาวชิาเคม ีและสาขาวชิาชวีวทิยา (หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่

     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 2) จัดกิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบตักิาร เรื่อง การพฒันาผลลพัธ์การเรยีนรู้ (การจัดการเรยีนการสอนแบบ WIL 

ระยะที่ 3)

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1) อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธีิการพฒันาหลกัสตูรให้สอดคลอ้งกับกระบวนการทํางานในระบบ 

รับทราบหลกัสตูร CHECO เพื่อรบัการพจิารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรให้เปน็ไปตามกําหนดระยะเวลาและมปีระสทิธิภาพ
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 2) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและการออกแบบหลักสูตรแบบโมดูล (Modular System) และสามารถ

นําใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้

 กิจกรรมที่ 3 การเปิดโลกวิชาการ

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1) เข้าร่วมงานตลาดนัดลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1) ได้เข้าร่วมงานตลาดนัดลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

พร้อมทางโอกาสและเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1) ดําเนินกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1) ไดผ้ลลพัธ์การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูต้ามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ประจาํปกีารศกึษา 2562 หลกัสตูร

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

     ยังไม่ดําเนินการ 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ :

 1) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม จํานวน 12 หลักสูตร

 2) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ จํานวน 46 หลักสูตร

 3) อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

อย่างบูรณาการและทันสมัย จํานวน 100 คน

 4) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด

อํานาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 50 คน

 5) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัด

อํานาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อต่อยอดทางการศึกษา จํานวน 500 คน

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562)

 1) ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อกําหนดกิจกรรมจัดสรรงบประมาณและ

เสนอขออนุมัติงบให้เป็นไปตามแผน

 2) ขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะต่าง ๆ กรอกแบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร และผู้รับผิดชอบโครงการ

ดําเนินกิจกรรมตามระยะเวลาให้แล้วเสร็จ

 3) เขา้รว่มประชมุการรบัทราบและรับฟงัขอ้เสนอแนะ “การปรบัปรงุเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. 

 4) ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 5) ดําเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (การจัดการเรียนการสอน 

แบบ WIL ระยะที่ 3)
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 6) เขา้รว่มงานตลาดนัดหลกัสตูร เพื่อประชาสมัพนัธ์แนะแนวการศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ จํานวน 

3 โรงเรียน

 7) ดาํเนินกิจกรรมการพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส ์สาขาวชิาเคม ีและสาขาวชิาชวีวทิยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จํานวน 3 หลักสูตร

 8) ดําเนินกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร

 สรุปไตรมาส 1 ได้ดําเนินการตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งอยู่ในช่วงรายงานผลการดําเนินการ 

ค่าใช้จ่ายตามแผน

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 1) เข้าร่วมประชุมการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 2) เข้าร่วมนําเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

 3) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ณ ห้องประชุม 9D อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 2) จัดกิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบตักิาร เรื่อง การพฒันาผลลพัธ์การเรยีนรู้ (การจัดการเรยีนการสอนแบบ WIL 

ระยะที่ 

 3) ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 กิจกรรมที่ 3 การเปิดโลกวิชาการ

 1) เขา้รว่มงานตลาดนัดหลกัสตูร เพื่อประชาสมัพนัธ์แนะแนวการศกึษาต่อมหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ณ โรงเรยีน

ยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร และโรงเรียนเขื่องในพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF

 1) ดําเนินกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2562 

หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏ

ร้อยเอ็ด  

 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 1) ดําเนินจัดกิจกรรมการประชุม

ชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องกับด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งได้

ดาํเนินการการพฒันาหลกัสตูรให้เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษา พฒันากระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรู้

ตามกรอบมาตรฐาน TQF และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอํานาจเจริญ 

ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ และนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน
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9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

                                                    

10. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ : สถานที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 งบประมาณที่ใช้ ในการดําเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ โควิด- 19
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โครงการที่ 15 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรม

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย :        

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. จํานวน 290 คน

 2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 65 คน

 3. พนักงานขับรถ จํานวน 5 คน 

5. ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินงาน จากการเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยัราชภัฏกลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ คร้ังที ่42 

“บ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยจากผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ได้อยู่ในลําดับที่ 9 จาก 11 สถาบัน โดยมีรายละเอียดเหรียญรางวัลดังนี้ 

 เหรียญทอง จํานวน 4 เหรียญ ได้แก่

   1. นายอภินันท์ แทเรือง กีฬายูโด ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย น้ําหนักเกิน 56 กก.แต่ไม่เกิน 62 กก.

   2. นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท ชาย นํ้าหนักเกิน 69 กก. 

แต่ไม่เกิน 75 กก.

   3. นายวีรวัฒน์  บุญสงค์ กีฬาเทควันโด รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 54 กก. ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย

   4. นายธนกร  สีลา กีฬาเทควันโด รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย

 เหรียญเงินจํานวน 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 น้ําหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.

   10. มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ําหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.

   11. เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
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   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 จํานวน 33 เหรียญ ได้แก่

   1. ฟุตบอลชาย

   2. หมากกระดาน - หมากรุกไทย คู่หญิง

   3. หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ผสม

   4. หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง

   5. หมากกระดาน - หมากล้อม คู่ชาย

   6. หมากกระดาน - หมากล้อม คู่ผสม

   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 น้ําหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.

   21. มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ําหนักเกิน 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
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   31. หมากกระดาน - หมากล้อม บุคคลหญิง

   32. หมากกระดาน - หมากฮอส คู่ผสม

   33. หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย

 ระยะเวลาดําเนินการ 

   1. ดําเนินการฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา ระหว่างวันที่  6 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

   2. เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

 ภาพฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สถานที่ดําเนินการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ปัญหาและอุปสรรค

 - รถรับส่งนักกีฬามีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักกีฬา

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

 1. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ โดยการออกกําลังกายช่วยพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ 

และสติปัญญา และพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 2. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 3. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายร่วมกัน
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โครงการที่ 16 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 ด้านปริมาณ อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการร้อยละ 80

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : คณาจารย์และบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1. คณาจารย์ (สายวิชาการ) มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้ง 

มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้สร้างเครือข่ายวิชาการในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 2. บุคลากร (สายสนับสนุน) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น เข้าใจในการพัฒนา

ด้านภาวะผู้นําและการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สามารถจัดทําคู่มือปฏิบัติงานหลักได้เป็นอย่างดี 

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

 3. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

 ได้ดําเนินงานผลการดําเนินงานในทุก ๆ ไตรมาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 

 กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงานการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (เงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ) 

 กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2562

 กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7(78)/2562

 กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ครั้งที่ 5(5)/2562

 กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  

 กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมใน 

การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 2563
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 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอื่น ๆ  การเขา้รว่มประชมุการจัดทาํกรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการ รอบที ่5  ในไตรมาสแรก

ของแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไตรมาสที่ 2

 กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงานการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (เงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ) 

 กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 

 กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (อาจารย์ ดร.คณิน บรรณกิจ)

 กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น (เงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการของ 

สายสนับสนุน)

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอื่น ๆ อ.ดร.ทนันยา คําคุ้ม นิเทศติดตามโครงการยกระดับการเรียนรู้ฯ ในไตรมาสที่ 2 

ของแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไตรมาสที่ 3

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดําเนินงาน 

ที่กําหนดไว้ จํานวน 2 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 2 ประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ มกีารจัดประชมุคณะกรรมการประชมุสภา

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 2 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 22 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุง การจ้างเหมาบริการ 

จํานวน 84 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 4

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดําเนินงาน 

ที่กําหนดไว้ จํานวน 3 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 2 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน  

3 ครั้ง ตามแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ รวมจํานวน 5 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 62 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุง การจ้างเหมาบริการ 

จํานวน 14 ครั้ง 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 

12 พัฒนาการเรียนรู้ โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ในเรื่อง

การบริหารจัดการ การจัดทําผลงานเพื่อตําแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนการได้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากร 
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11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

    

    13. สถานที่ /พื้นที่ดําเนินการ : 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 2. ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 3. อาคารเรียนรวมนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 4. โรงแรมริเวอร์ไซด์ จังหวัดมุกดาหาร

14. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน............................................................-.............................................
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารการจัดการ
โครงการที่ 17 พัฒนา นวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์นวัตกรรมและสื่อดิจิทัล

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : 

 กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัย 

บุคลากรศนูยค์อมพวิเตอรแ์ละศนูยน์วตักรรม กลุม่เปา้หมายในพืน้ทีบ่รกิารของมหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอด็ ไดแ้ก่ นักเรยีน 

คร ูนักวชิาการเฉพาะทาง ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบตังิานทอ้งถ่ิน ประชาชนในพืน้ที ่กลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็หน่วยงาน/องคก์รภายนอก

มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศกึษา โรงเรยีนมธัยมศกึษา เทศบาล หน่วยงานราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรภาครัฐ/เอกชน กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงเรียนสาธิต 

คณะ สํานัก/ศูนย์/กลุ่มงานภายใน

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ มีจํานวนและคุณภาพที่ดีและเหมาะสม สอดคล้องกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รองรับ สนับสนุนการใช้งานอย่างมี

 3. ประสิทธิภาพ และอย่างเหมาะสม

 4. บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์นวัตกรรมและสื่อ มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และ

 5. มีทักษะที่ในการทํางานตามภาระหน้าที่ ของงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

 1. จํานวนจุดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 จุด

 2. จํานวนอุปกรณ์โสตธณูปกรณ์ มีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของห้องเรียนทั้งหมด

 3. จํานวนบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลได้รับการพัฒนาความรู้

 4. ความสามารถ ทกัษะทางวชิาชพี ไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 80 ของบคุลากรศนูยศ์นูยค์อมพวิเตอรแ์ละศนูยน์วตักรรม

และสื่อดิจิทัลทั้งหมด
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 5. มีโครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลจัด

โครงการขึ้นหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 1) มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสภาพแวดล้อมห้องเรียน รองรับการทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 2) มีบริการสารสนเทศ กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 3) บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ

ของตนเอง

 4) บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และสภาพแวดล้อมห้องเรียน

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในไตรมาสที่ 1)

ลําดับ ผลการดําเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง

1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 48,160.00 48,160.00

2 จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมการบริหารจัดการ 10,000.00 10,000.00

รวมผลการดําเนินงาน

(คิดเป็นร้อยละ 3.87 จากงบประมาณทั้งหมด)

58,160.00 58,160.00

ไตรมาสที่ 2

 อยู่ระหว่างการดําเนินการกิจกรรมแผน 

(ในไตรมาสที่ 3)

ลําดับ ผลการดําเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง

1 ซื้อวัสดุซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100,000 99,760.00

รวมผลการดําเนินงาน 99,760.00

ไตรมาสที่ 4

 ผลการดําเนินงานของโครงการ  

 จากการปรับปรุงระบบเครือข่าย นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมการบริหารจัดการ

ไตรมาสที่ 2

 อยู่ระหว่างการดําเนินการกิจกรรมแผน 

ไตรมาสที่ 3

 กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ไตรมาสที่ 4

 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และอาคารวิทยาศาสตร ์

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินงานโครงการพฒันานวตักรรมเพื่อยกระดบัการบรหิารจัดการองคก์ร สอดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าติ

ดา้นการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์ภายใตแ้ผนแมบ่ทประเดน็การพฒันาการเรียนรู ้ปฏิรปูกระบวนการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

10. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ :..................................สํานักกิจการนักศึกษา/ศูนย์กีฬาในร่ม..................................

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 1) บุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงต่อการขอใช้บริการทําให้ล่าช้า และส่งผลต่อประสิทธิของงาน

 2) พื้นที่ ที่วางอุปกรณ์เครือข่าย คับแคบ เนื่องจากมีการนําสิ่งของ สํานักงานไปเก็บไว้เต็มพื้นที่ห้อง
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โครงการที่ 18 พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรนวัตกรรม

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานอธิการบดี

2. ห้วงเวลารายงาน : 

  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63  

  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63     

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว

3. ความสอดคล้อง (โปรดทําเครื่องหมาย  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

4. กลุ่มเป้าหมาย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานภายนอก

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความเข้าใจเก่ียวกับองค์กร 

แห่งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางานของหน่วยงาน

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถทํานวัตกรรมให้เหมาะสม

กับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการทํางานในอนาคตได้

5. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ : 

 เชิงปริมาณ

  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  

  2. จํานวนการจัดโครงการ ร้อยละ 80  

 เชิงคุณภาพ

  1. มีการบริหารจัดการระบบงานสู่นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป

  2. มีการสร้างเครือข่ายในการทํางานตามพันธกิจ ระดับดีขึ้นไป

6. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดําเนินงานของโครงการ (ไตรมาส 1)

ลําดับ ผลการดําเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง

1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 150,000.00 82,659.00

2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 175,000.00 103,375.00

3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1,750,000.00 355,379.89

4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี 625,000.00 447,181.00

รวมผลการดําเนินงาน

(คิดเป็นร้อยละ 9.2 จากงบประมาณทั้งหมด)

2,700,000.00 988,593.89
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ผลการดําเนินงานของโครงการ (ไตรมาส 2)

ลําดับ ผลการดําเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง

1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 150,000.00 134,437.00

2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 175,000.00 90,556.00

3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1,750,000.00 1,047,653.03

4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี 625,000.00 582,817.65

รวมผลการดําเนินงาน

(คิดเป็นร้อยละ 17.18 จากงบประมาณทั้งหมด)

2,700,000.00 1,855,463.68

ผลการดําเนินงานของโครงการ (ไตรมาส 3)

ลําดับ ผลการดําเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง

1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 250,000.00 26,130.00

2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 250,000.00 19,140.00

3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2,000,000.00 558,551.30

4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี 740,000.00 129,739.00

รวมผลการดําเนินงาน

(คิดเป็นร้อยละ 8.15 จากงบประมาณทั้งหมด)

3,240,000.00 733,560.30

ผลการดําเนินงานของโครงการ (ไตรมาส 4)

ลําดับ ผลการดําเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง

1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 120,000.00 62,360.00

2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 140,000.00 18,200.00

3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1,060,000.00 335,750.00

4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี 840,000.00 58,600.00

รวมผลการดําเนินงาน

(คิดเป็นร้อยละ 4.39 จากงบประมาณทั้งหมด)

2,160,000.00 474,910.00

7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดําเนินงานที่

กําหนดไว้ จํานวน 3 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 1 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 3 ครั้ง 

ตามแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ รวมจํานวน 4 ครั้ง
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 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ  

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 67 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุง การจ้างเหมาบริการ 

จํานวน 46 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 2

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดําเนินงานที่

กําหนดไว้ จํานวน 3 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 2 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 

3 ครั้ง ตามแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ รวมจํานวน 5 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 99 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุง การจ้างเหมาบริการ 

จํานวน 85 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 3

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดําเนินงาน 

ที่กําหนดไว้ จํานวน 2 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการประชุม

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 2 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 22 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุง การจ้างเหมาบริการ 

จํานวน 84 ครั้ง 

ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ 

จํานวน 3 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 2 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จํานวน 

3 ครั้ง ตามแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ รวมจํานวน 5 ครั้ง

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 62 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสํานักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุง การจ้างเหมาบริการ 

จํานวน 14 ครั้ง 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
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9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

การประชุมคณะกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ :

 1. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 2. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 3. ประชุมสัญจรนอกสถานที่ 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  

 แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
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●   คณะผู้จัดทำา   ●

ที่ปรึกษา :
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  ประธานกรรมการ

 2. อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คําจันทร์  รองประธาน

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กํามันตะคุณ  กรรมการ

 4. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี   กรรมการ

 5. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  กรรมการ

 6. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  กรรมการ

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง  กรรมการ

 8. อาจารย์ ดร.สุริยา  ปัญญจิตร   กรรมการ

 9. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา   กรรมการ

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์  ชารีแสน  กรรมการ

รวบรวมและจัดทำา
 1. อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คําจันทร์  ประธานกรรมการ

 2. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี   กรรมการ

 3. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา   กรรมการ

  4. อาจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์   กรรมการ

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  กรรมการ

  6. อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู   กรรมการ

  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์  กรรมการ

 8. อาจารย์ ดร.ธีรพล  สืบชมพู    กรรมการ

  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ  กรรมการ

  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต์  กรรมการ

  11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  กรรมการ

  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ  รสจันทร์  กรรมการ

  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัสลักษณ์  เจริญแสน  กรรมการ

  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง    กรรมการ

 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง  กรรมการ

 16. อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  กรรมการ

 17. อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง   กรรมการ

 18. อาจารย์ปรมัตถ์  โพดาพล   กรรมการ

 19. อาจารย์วรพจน์  พรหมจักร   กรรมการ

 20. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  บุตรทองทิม  กรรมการ

  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชุติมารังสรรค์   กรรมการ

  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ

  23. อาจารย์ธิดารัตน์  สาระพล   กรรมการ
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  24. อาจารย์มนตรี  เตียนพลกรัง   กรรมการ

  25. นายทินภัทร  โพธิ์ชัย    กรรมการ

  26. นางสาวกัลยาวดี  ศรีบุญจันทร์  กรรมการ  

  27. นายบดินทร์  ศิริเกษ    กรรมการ

  28. นางสาวกรรณิการ์  สุภรัมย์      กรรมการ

 29. อาจารย์จิตรลดา  บานเบ่ง   กรรมการ

  30. นางสาวศิริลักษณ์  แน่นอุดร   กรรมการ

  31. นายโชคชัย  ศรีชัย    กรรมการ 

  32. นายสุรินทร์  จันปุ่ม    กรรมการ

  33. นางจริยาภรณ์  มะละปะที   กรรมการ

  34. นางบุษรานรี  จันทร์ โตพฤกษ์   กรรมการ

  35. นายสมยศ  ศรีหานนท์    กรรมการ

  36. นายสราวุธ  เนตรศิริ    กรรมการ

  37. นางมนัสนันท์  พรทวีกุล    กรรมการ

  38. นายอนันต์  เม็กแสงนีน    กรรมการและเลขานุการ

  39. นางสาวลลิตา  เพ็งพารา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

●   หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ●

 ฝ่ายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน สำานักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	 113	หมู่	12	ตำ�บลเก�ะแก้ว	อำ�เภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	45120

 โทรศัพท์/โทรสาร 043-556008

พิมพ์ที่ : หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์ 
โทร. 08 1057 8118, 09 3446 5777






