
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

รอบ 6 เดือน 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      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 จ านวนรวม  100 ครัวเรือน 
  2. ภาคีเครือข่ายหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 3. อาจารย์ นักศึกษา 
 
    ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (Outputs) 

ผลผลิต (Output ) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น 
เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 

1. จ านวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ ว
ประเทศร่วมกันด าเนินการเพื่ อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  

38 

2. ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

2. จ านวนครัวเรือน/หมู่บ้านที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 

100 ครัวเรือน 

 
 
 



ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้น
เกณฑ์ความยากจน (๓๘,๕๐๐ บาท : คน : ปี) 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 
3. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

≥ 60 
 

≥100 
 

≥ 2 
 

เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 

≥ 15 
 

เชิงเวลา การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ปี 2564 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
           1) จ านวนครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
           2) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 คน 
 3) จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 รายวิชา 

4) ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 :  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563   
       1) จัดตั้งคณะท างาน และเตรียมความพร้อมคณะท างาน 

2) วางแผนการด าเนินงาน และเลือกพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหลวง         
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  

3) ลงพ้ืนที่ ส ารวจชุมชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ  
ไตรมาสที่ 2 :  เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 
 1) ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการปีที่แล้ว เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและหา
แนวทางพัฒนาต่อยอดกิจกรรม 
 2) ด าเนินโครงการสรุปบทเรียนและต่อยอดการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ือการพ่ึงตนเองและลดรายจ่ายตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุ่งสนาม ม.9 ต าบล
หนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 67 คน            
ได้แก่ อาจารย์ จ านวน 2 คน นักศึกษา จ านวน 25 คน ประชาชนและผู้แทนจากเทศบาล ต.หนองหลวง จ านวน 40 
คน ผลการด าเนินงาน สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการอบรมการท าอาหาร
เป็ดบาบารี่เมื่อปีที่แล้ว ได้วิเคราะห์และสรุปปัญหาและวางแผนการพัฒนากลุ่มร่วมกัน จากนั้น ช่วงบ่ายได้ร่วมกัน
ท า/ผสมอาหารเป็ดและสนับสนุนอุปกรณ์ในการผสมอาหารเป็ด 
 
 



 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1) จัดตั้งคณะท างาน และเตรียมความพร้อมคณะท างาน ประกอบด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาในคณะ 
รวมทั้งมีแนวทางการประสานงานกับอาจารย์ในคณะอื่นๆ เพ่ือบูรณาการโครงการต่อไป 

2) วางแผนการด าเนินงาน และเลือกพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสล
ภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พบว่า เทศบาลต าบลหนองหลวงมีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ด้วยการส่งเสริม
อาชีพ โดยการต่ยอดจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนใน 2 เรื่องคือ 1) ส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่บ้านหนองงู 
หมู่ที่ 6 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ 2) การแปรรูปกล้วย และพ้ืนที่สาธารณะของเทศบาลขนาด 40 ไร่ 
ที่เทศบาลมีแผนที่จะพัฒนาใหเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล ในพ้ืนที่บ้านหนองส าราญ หมู่ที่ 4 ต.หนองหลวง 
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งต่อยอดกิจกรรมเดิมของโครงการปี 2563 

3) ลงพ้ืนที่ ส ารวจชุมชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ โดยเข้าร่วมประชุมในเวทีชุมชนภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในหมู่บ้านที่เป็นศูนย์ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ 
บ้านหนองส าราญ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 2564 พร้อมทั้งเดินทางลง
พ้ืนที่ส ารวจบ้านหนองงู หมู่ที่ 6 เพ่ือศึกษาข้อมูลการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และลงพ้ืนที่ส ารวจบ้านหนองส าราญ หมู่ที่ 4 
ทีจ่ะด าเนินการส่งเสริมการแปรรูปกล้วยและพ้ืนที่สาธารณะของเทศบาลขนาด 40 ไร่ 
กิจกรรมที่ 2 โครงการสรุปบทเรียนและต่อยอดการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการพึ่งตนเองและลดรายจ่ายตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ด าเนินงานเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุ่งสนาม ม.9 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 67 คน ได้แก่ อาจารย์ จ านวน 2 คน นักศึกษา 
จ านวน 25 คน ประชาชนและผู้แทนจากเทศบาล ต.หนองหลวง จ านวน 40 คน ผลการด าเนินงาน สมาชิกผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการอบรมการท าอาหารเป็ดบาบารี่เมื่อปีที่แล้ว ได้เสนอว่า เป็ด
บาบารี่ที่กลุ่มได้จัดหามาเลี้ยงเองนั้นค่อนข้างเลี้ยงยาก ปัญหาที่พบได้แก่ เป็ดกว่าจะออกไข่แต่ละครั้งต้องใช้
เวลานาน เป็ดมีอาการขาอ่อน เป็ดไม่ตัวโตซึ่งน่าจะเกิดจากอาหารที่ท าเองขาดโปรตีน และสมาชิกไม่ค่อยมีเวลาใน
การมาเลี้ยงและท าอาหารเป็ด จึงต้องซื้ออาหารเป็ดส าเร็จรูปซึ่งต้องเงินพอสมควร จากปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผน
ร่วมกันที่จะด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
 1) ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงและนิสัยของเป็ดเพ่ิมเติม 
 2) จัดระบบการเลี้ยงที่มีมาตรฐานมากขึ้น 
  3) ตดิตั้งไฟส่งสว่างให้ความอบอุ่นในช่วงเวลากลางคืน 
  4) เพ่ิมหรือจัดหาพ้ืนที่ให้เป็ดมากข้ึน เช่น มีช่วงเวลาปล่อยให้หากินนอกคอกเลี้ยง 
 5) จัดหาหรือสร้างเครื่องฟักไข่อย่างง่าย 
 6) หาสูตรและจัดท าอาหารเป็ดที่มีโปรตีนมากขึ้น  จากนั้น ช่วงบ่ายได้ร่วมกันท า/ผสมอาหารเป็ด และ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการผสมอาหารเป็ด 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 



 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการด าเนินงาน และเลือก
พ้ืนที่ต าบลเป้าหมายร่วมกับผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้ช่วยชี้เป้า โดยมีคุณสมบัติ  

1) เป็นต าบลขนาดเล็ก  
2) มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย/มีปัญหาอ่ืนๆ และ          
3) ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย คือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชน กลุ่มต่างๆ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
อ าเภอ ได้ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นผ่านการะบวนการประชุม        
เก็บข้อมูล คัดเลือกชุมชนน าร่อง 

           (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
           (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
            (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เก็บข้อมูลการศึกษาชุมชน เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ความจริง 9 หมู่บ้าน เพ่ือส ารวจ ส ารวจข้อมูล/การค้นหาศักยภาพหรือทุน
ชุมชนด้านต่างๆ ปัญหาชุมชน ฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างฃขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง ในมิติด้านต่างๆ 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 

    
 

   
 



           

                                                                      
 
10. งบประมาณ : 750,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    750,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1        0.00 บาท    
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    750,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2     24,205 บาท    

11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : ต.หนองหลวง อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด จ านวน 2 หมู่บ้าน 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...ประชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่ายและมีแนว
ทางการเพ่ิมรายได้ในอนาคต 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1) โครงการนี้เป็นเน้นการท างานที่ร่วมมือกับเทศบาล โดยเฉพาะคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหลวง      
ท าให้ในปีที่ผ่านมาเกิดความสนิทสนมพอสมควร ท าให้ในเริ่มไตรมาสที่ 2 ทางคณะผู้บริหารเทศบาลหมด
วาระการท างานและอยู่ในช่วงหาเสียงเพ่ือเลือกตั้งในวาระใหม่ ท าให้การลงพ้ืนที่ไปจัดโครงการต่างๆ ต้อง
ระมัดระวังว่าจะเป็นการลงไปช่วยหาเสียง ท าให้ต้องเลื่อนหรืองดในหลาย ๆ กิจกรรมที่วางไว้ ต้องรอให้
ผ่านวันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จึงได้เริ่มด าเนินการต่อได ้

2) สถานการณ์ระบาดของ COVID 19 ระบาดรอบใหม่ ท าให้ต้องรอการประสานแนวทางการลงพ้ืนที่จากทาง
หน่วยงานเทศบาล และการรวมกลุ่มก าเนินกจกรรมกับชาวบ้านยากขึ้น 

 
14. ผู้รายงาน...อาจารย์ อาทิตย์ บุดดาดวง...ต าแหน่ง....อาจารย์...... 
     โทรศัพท์..........098-1536391.............E-mail.com : ….arthit144@gmail.com.................. 



โครงการที่ 2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : 

1) ผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด           จ านวน 5 กลุ่มองค์กร/ชุมชน 
     2) อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ           จ านวน 20 คน 
      3) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ          จ านวน 50 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :. .               
 1.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน      

   2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีเกณฑ์มาตรฐานและ

คุณภาพที่สูงขึ้น   
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ มรภ.ที่ประสบ

ความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

   1.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน  อย่างน้อย 1 ระดับ   
   2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 กลุ่มองค์กร/ชุมชน 
 
 
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด าเนินการส ารวจพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึง
กลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ ในการพัฒนา ดังนี้   ในเขตอ าเภอดังนี้    
  1. บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2. บ้านหัวหนอง ต าบลสีแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. บ้านนานวล ต าบลนานวล  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 5. บ้านตาหยวก ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  6. บ้านโพนฮาด  ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในไตรมาส ที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ โครงการ 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       ก าหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึง
กลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ ในการพัฒนา ดังนี้   ในเขตอ าเภอดังนี้    
  1. บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2. บ้านหัวหนอง ต าบลสีแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. บ้านนานวล ต าบลนานวล  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 5. บ้านตาหยวก ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  6. บ้านโพนฮาด  ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทางการ
ท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา และด าเนินการส ารวจพื้นที่ในการด าเนินงานในองค์กรชุมชนดังนี้    
  1. บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2. บ้านหัวหนอง ต าบลสีแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. บ้านนานวล ต าบลนานวล  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 5. บ้านตาหยวก ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  6. บ้านโพนฮาด  ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ก าหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หา
แนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ในการ 
(3) แผนย่อย : ...การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน 
ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินการในปี 2564 โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
10. งบประมาณ : 800,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน.........................-.................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : …………-………..........บาท 
(อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติงบประมาณ) 

 
11. สถานที่ /พืน้ที่ด าเนินการ : จังหวัดร้อยเอ็ด 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งพ่ึงพิงของชุมชนในท้องถิ่น 

 2. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม 

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน    
      การลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนของอาจารย์แต่ละกลุ่มซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โรดระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด-19  ท า
ให้การลงพื้นทีส ารวจล่าช้า 
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ต าแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
     โทรศัพท์ : 043556168  E-mail : cm.reru@gmail.com 
 
 
 



โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี และมีวินัยของชาติ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะนิติรัฐศาสตร์ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

1. บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 35 คน 
2. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 60 คน 
3. สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง 
4. ชุมชน จ านวน 8 แห่ง 
5. ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 250 คน 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
3. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
4. จ านวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน 
5. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ 
6. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่มีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
7. จ านวนสถานศึกษาต้นแบบ ในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
8. จ านวนชุมชนต้นแบบ ในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ เพ่ือส่งเสริมความรัก 

ความสามัคคีและวินัยของชาติ โดยมีจ านวนรายวิชาในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ที่มี
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ไม่น้อยกว่า 20 
รายวิชา 



2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้น าชุมชน
และชุมชน เกิดความรู้เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

3.มีเครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วยโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถด าเนิน
กิจกรรมเพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง 

4.การต่อยอดความรู้จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการและน าไปใช้ประโยชน์ ในการ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
4. ร้อยละของเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
5. ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
6. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ทีม่ีการบูรณาการการจัดการเรียนการ     
7. สอน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา 
8. จ านวนสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 3 แห่ง 
9. จ านวนชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 3 แห่ง 
10. เชิงเวลา การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายในปีงบประมาณ 2564 
11. เชิงค่าใช้จ่าย มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น700,000 บาท 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าสื่อการเรียนการสอน ในหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2564) 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างแกนน านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2 จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 
ชื่อกิจกรรม 6 การประกวดโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายสถานศึกษาและเครอืข่ายชุมชน เพ่ือส่งเสริมความรักความ
สามัคคี และวินัยของชาติ ภายใต้คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       คณะนิติรัฐศาสตร์มีการด าเนินงานโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ในระดับแผนแม่บทและแผนย่อยคือ 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 



(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ในการด าเนินโครงการฯ โดยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ซึ่งจัดให้มีโครงการส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการสอดแทรก
เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งในโครงการนี้คณะนิติรัฐศาสตร์ได้สร้างและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ คือ “หลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ” ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10   
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีโครงการเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน  ซึ่งมีตัวชี้วัด
เป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
  

ภาพกิจกรรมท่ี 3 การสร้างแกนน านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2 
 

          
 
ภาพกิจกรรมท่ี 6 การประกวดโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน เพ่ือส่งเสริมความรัก  
 

                            
 



10. งบประมาณ :  700,000 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    700,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1   :    91,400 บาท    
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    700,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2    :   682,314 บาท (33,000) 

 
11.สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ :  
            มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด, สถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด, ชุมชนเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เกิดประสบการณ์ และมีมุมมองใหม่ในการพัฒนาตนเอง 
รวมถึงยกระดับการด าเนินชีวิต ตลอดจนทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยความรัก ความ
สามัคคี และวินัยของชาติ ดังนี้ 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ เพ่ือการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้และมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อพัฒนาตนเองให้มีความรัก ความสามัคคี 
และวินัยของชาติ อันจะน ามาซึ่งสังคมแห่งความสุขภายใต้ความแตกต่างทางสังคม และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ 
 4. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน : มีความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ  และการด าเนินโครงการล่าช้า
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 
14. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     โทรศัพท์ : 083-1414811  E-mail : ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64      
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      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  กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น อปท. ประชาชนในพื้นท่ี 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
    1. ระบบข้อมูลต าบล 
    2. กิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู้น าชุมชนท้องถิ่น แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
    1. มีระบบข้อมูลต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้  
    2. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการท างานกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 ไตรมาส 1  
    1. จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล  
    2.  จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล  
    3. จ านวนต าบลที่เข้าไปด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลแล้วเสร็จ 
 ไตรมาส 2 

ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ (Output) 

1) ระบบข้อมูลต าบล 1 ระบบ 
2) อาจารย์จัดการเรียนการส่วนบูรณาการกับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล ไม่น้อยกว่า 5รายวิชา 
 



เชิงคุณภาพ (Outcome) 
1) ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบข้อมูลต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2) อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการท างานกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส 1 
 
ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 

1 เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 14,400 13,040 
รวมผลการด าเนินงาน 14,400 13,040 

ไตรมาส 2 
1. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่ 
2. ประชุมชี้แจงการท างานในไตรมาส 3-4 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 
 กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ประสานงานและขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด  และวางแผนและเตรียมความพร้อมใน
การลงพ้ืนที่ ไตรมาส 3-4 ปีงบ 2564 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
 

      
 



       
 

                          
   
10. งบประมาณ : 1,700,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    14,400   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1    13,040   บาท    
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    9,000   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2    :  9,000  บาท   

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 แผนในการลงพ้ืนที่ ไตรมาส 3-4 ปีงบ 2564  
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 1. ในการประชุมยังไม่สรุปวิธีการเก็บข้อมูล และกระบวนการลงพ้ืนที่ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
ก าหนดการด าเนินกิจกรรม 
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     โทรศัพท์ : 087 235 4434 E-mail : worapoj@reru.ac.th 
 



โครงการที่ 5 โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
- จ านวนคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 80 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 30 ระบบ 
- สื่อวีดีทัศน์ เพ่ือประกอบการเรียนรู้ 5 เรื่อง 
- การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล 1 ระบบ 

         
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 จากงบแผนยุทธศาสตร์ฯ รหัสงบ  4.1.1.5  งบประมาณ 750,000 บาท* 

ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิเคราะห์ความต้องการ  โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด าเนินการโครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

 *หมายเหตุ ระยะเวลาคาบเกี่ยวไตรมาสที่ 3 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิเคราะห์ความต้องการ  โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด าเนินการโครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
 *หมายเหตุ ระยะเวลาคาบเกี่ยวไตรมาสที่ 3 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
 การโครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการน ามา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปัญหาส าคัญของโรงเรียนขนาดเล็กการขาดแคลนครู ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสารซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการน ามา    
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปัญหาส าคัญของโรงเรียนขนาดเล็กการ
ขาดแคลนครู ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้การโครงการ
สนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีบุคลากร
ประจ าศูนย์นวัตกรรมและสื่อ คอยให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือในการเรียนรู้ 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและพัฒนา
สื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดี พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้น 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าหน้าที่ช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีบทบาทหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแนะน า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

         
 

                                            
10. งบประมาณ : 750,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    750,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1    :   0 บาท 
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    750,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2    :   0 บาท 

 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ผู้สอนและผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
 - ผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 - สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   -  
 
14. ผู้รายงาน : นายบดินทร์ ศิริเกษ ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและสื่อ 
     โทรศัพท์ : 0847972700 E-mail : bordin@sirikase.com 
 



โครงการที่ 6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกลุ่มวัยของประชาชน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์  
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64 
 
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย     ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุม่เป้าหมาย :  
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย 

1) ผู้บริหารเทศบาล ผู้น าชุมชน ประชาชาชน ในเขตต าบลท่าม่วงต าบลเกาะแก้ว และต าบลนา
เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  อาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

จ านวน       200  
คน 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน                  
1) ครูปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น าชุมชนเขตเทศบาลต าบลท่า

ม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด     
จ านวน  250  คน  

กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ในเขตต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด    

อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน  160  คน 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
1) ผู้ปกครอง กลุ่มผู้น าชุมชน   ครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก จ านวน 90 คน 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
1) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ในเขตต าบลเกาะแก้ว จังหวัด

ร้อยเอ็ด  อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน  180  คน 

กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน  100  คน 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน  100  คน 
 
 



เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  

1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60)          

จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 

กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
     4)   มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 

1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กวัยเรียนได้รับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 
3) เด็กวัยเรียนที่เขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน1 รูปแบบ 

กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผู้สูงอายุมีความรู้เพิ่มมากข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมด้วยดนตรีบ าบัดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ชิ้น 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
 



กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วงอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
2) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

 
6.1.2  เชิงคุณภาพ(Outcome) 

กิจกรรมที่ 1สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
1) ประชาชนมีการรับรู้นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพในระดับดี  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1) มีการก าหนดแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการติดสื่อดิจิทัลของเด็ก 
ปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
2) เด็กปฐมวัยไม่ติดสื่อดิจิทัลและสามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
3) ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน พึงพอใจกับแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการติดสื่อดิจิทัล
ของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

1) เดก็ปฐมวัยมีสุขภาพในระดับดี 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
          1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนมีความรู้และความเข้าใจการส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
           2) รูปแบบการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ 
ครอบครัวและชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

1)เด็กวัยเรียนมีสุขภาพในระดับดี 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 

1) ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่ดี 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

1) ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันโรคการ
เกิดโรคในระดับดี 
  

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ: 
 

กิจกรรมที่ 1สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 
4) มีแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย 



กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
      2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กวัยเรียนได้รับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 
3) เด็กวัยเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผู้สูงอายุมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมด้วยดนตรีบ าบัดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ชิ้น 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วงอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
2) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

 
 
 
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 

กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนนิงาน ก าหนดปฏิทินการลงพื้นที่ด าเนินงาน ซึ่งมีผู้น าชุมชน ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 

1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพ้ืนท่ีหมู่บา้นท่ีรับผิดชอบหมู่บา้น 1 คน 
2) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 

ไตรมาสที2่ ( มกราคม - มีนาคม 64) 
 ผลการด าเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนในไตรมาสที่2 โดยคณะกรรมการและกลุ่มแกนน าโครงการลงพื้นที่
ศึกษาและส ารวจชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อปัญหาการติดดิจิทัล
ของเด็กปฐมวัยในเขตชุมชนเทศบาลต าบลท่าม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยในการใช้สื่อดิจิทัลและ
ประเมินสภาพการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จากการส ารวจข้อมูลพบว่าในชุมชนยังประสบปัญหาการใช้สื่อดิจิทัลกับ
เด็กปฐมวัยยังไม่เหมาะสมผู้ปกครองส่วนมากยังปล่อยให้เด็กเล็กใช้สื่อดิจิทัลประเภทหน้ าจอ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต เป็น
เวลานาน ให้เล่นตามล าพัง บางครอบครัวใช้สื่อเหล่านี้เป็นของเล่น เป็นพี่เลี้ยงส าหรับเด็ก และจากการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้
ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ การรับรู้และการตระหนักให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการใช้สื่อดิจิทัลกับเด็กปฐมวัยยังไม่เหมาะสม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯด้วยพลังบวกของครอบครัวและชุมชน ตามแผนการด าเนินงานในไตรมาส
ที2่ (ระยะกลางน้ า) 
กิจกรรมที่ 3 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพ้ืนท่ีหมู่บา้นท่ีรับผิดชอบหมู่บา้น 1 คน 
2) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อทบทวนทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วง อายุ 

1-2 ปี ครั้งท่ี 2 จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ได้แก่ กลุม่ที่ 1 อสม.ต าบลท่าม่วง และกลุม่ที่ 2 อสม.ต าบลเกาะแกว้ 
4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม กิจกรรม อสม.เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 1 เดือน-2ปี ต าบลท่ามว่ง และต าบลเกาะแก้ว ครบ

ทุกหลังคาเรือน 
5) ประชุมวางแผนร่วมกับ อสม. เพื่อจัดระบบการกระตุ้นพัฒนาการเดก็อายุ 1 เดือน-2ปี เฉพาะราย ร้อยละร้อย 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีนส ารวจจ านวนเด็ก วัยก่อนเรียน 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเหลา่แขม ในการจดัเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียน  ณ รร. บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภมู ิ
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
  ระยะที่ 1สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด  
     โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมดังน้ี 
1. สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรบี าบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ เจ้าหนา้ที่ รพ.สต. จ านวน 21 
คน มากกว่าร้อยละ 100 

  1.1 ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรีบ าบัดขึน้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีการ
ประชุมวางแผนการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน ตัวแทน 
  1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้ารว่มโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ด าเนินโครงการ และ อสม.คัดเลือกผูสู้งอายุกลุม่ติดสังคม 
(คะแนน ADL ≥ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิน้ จ านวน 90 คน ได้ตามเป้าหมาย 



 ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
1. ประเมินความรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการด าเนินงานในการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้วยดนตรีบ าบัด 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายดุ้วยดนตรีบ าบดัก่อน-หลังอบรมตามแผนการด าเนินงานในการสงเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 2 วัน 
3. 3.ช้ีแจงผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพก่อนและหลังด าเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี อสม.เป็นพ่ีเลี้ยง 

สัปดาหล์ะ 1 วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็  

1) ส ารวจ ผู้สูงอายุโดยครอบครัวที่เขา้ร่วมโครงการ 
 
โครงการทั้ง 7 กิจกรรม ดังรายละเอียด นี้ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
  ไตรมาสที่ 1  
    จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการลงพ้ืนที่ด าเนินงาน ซึ่งมีผู้น า
ชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย  
  ไตรมาสที่ 2  
       ด าเนินการส ารวจความรู้ ความต้องการ การรับรู้นโยบายสุขภาพการดูแลบุคคลทุกกลุ่มวัย จากผู้น าชุมชนและ อสม. 
 ต าบลเกาะแก้วและต าบลท่าม่วง จ านวน 100 คน  อยู่ระหว่างการประมวลผล 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
  ไตรมาสที่ 1  

ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้าน 
ที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน และส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
  ไตรมาสที่ 2 

การด าเนินงานของโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1และ ไตรมาสที่ 
2 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาและส ารวจชุมชนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบ
ต่อปัญหาการติดดิจิทัลของเด็กปฐมวัยในเขตชุมชนเทศบาลต าบลท่าม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด       
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1) ประชุมคณะท างาน ของพ้ืนที่หน่วยบริการ ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานตามโครงการ , ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

2) ประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยในการใช้สื่อดิจิทัล 
3) ประเมินสภาพการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

2.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯ และก าหนดแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการติดสื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัย 
1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯด้วยพลังบวกของครอบครัวและชุมชน 
2) ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยจัดกิจกรรมระดมสมองสร้างพลังบวกแบบมีส่วนร่วมของครอบครัว

และชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) เพ่ือก าหนดแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัยอย่าง
สร้างสรรค ์



สรุป : รายไตรมาสที่ 1 และรายไตรมาสที่ 2  สามารถด าเนินกิจกรรมได้มากกว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน 
 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
ไตรมาสที่ 1 

1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบ
หมู่บ้าน 1 คน 

2) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กช่วง อายุ 1-2 ปี ครั้งที่ 1 จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ต าบลท่าม่วง และกลุ่ม
ที่ 2 อสม.ต าบลเกาะแก้ว 

ไตรมาสที่ 2 
1) อสม. ในพื้นที่ท่าม่วงลงเยี่ยมบ้านประเมินพาการเด็ก จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละร้อย พบปัญหาพัฒนาการด้าน

สังคม ร้อย 18.40 ปัญหาด้านภาษา ร้อยละ 21.60  เด็กทุกรายได้รับการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการกระตุ้น
พัฒนาการรายบุคคล  

2) อสม. ในพ้ืนที่เกาะแก้วลงเยี่ยมบ้านประเมินพัมนาการเด็ก จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละร้อย พบปัญหา
พัฒนาการด้านสังคม ร้อย 12.20 ปัญหาด้านภาษา ร้อยละ 24.50 เด็กทุกรายได้รับการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ในการกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล 

กิจกรรมที ่4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
ไตรมาสที่ 1 
   ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต นาเมือง อ.เสลภูมิ  
ไตรมาสที่ 2 
    ส ารวจจ านวนเด็กที่มีความต้องการเข้าโครงการ การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต นา
เมือง อ.เสลภูมิ อยู่ระหว่างการประมวลผล 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ไตรมาสที่ 1 ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขม ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน  ณ รร. บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 
ไตรมาสที่ 2  นักเรียนจ านวน 158 คน ได้รับการส ารวจความรู้ของนักเรียนในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน 
     
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
 
ไตรมาสที่ 1 
     ระยะที่ 1สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าใน
การด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
    1. สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. จ านวน 21 คน มากกว่าร้อยละ 100 
        1.1 ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดขึ้นในวันที่ 21 
ธันวาคม 2563 โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน 



ตัวแทน 
        1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ด าเนินโครงการ และ อสม. คัดเลือก
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (คะแนน ADL ≥ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 90 คน ได้ตาม
เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 2 
ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 

ผู้ด าเนินโครงการได้ด าเนินกิจกรรมย่อยที่ 6  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบัด  
อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีอังกะลุง เตรียมประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เ ข้ารับการ
อบรม ตามเป้าหมาย เตรียมวิทยากร เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร เพ่ือด าเนินการในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการด าเนินงานในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด จ านวน 90 คน ซึ่งจะด าเนินการประเมินความรู้ของผู้สูงอายุก่อนการอบรมในวันที่ 
29 มีนาคม 2564  และด าเนินการประเมินประเมินความรู้หลังการอบรมในวันที่ 30 มีนาคม 2564 

2. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดตามแผนการด าเนินงานในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 2 วัน วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 3 โซนๆละ 
30 คน รวมจ านวน 90 คน และ อสม. จ านวน 11 คน โดยจัดการอบรมที่เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทีมวิทยากรในการอบรมครั้ง คือ วิทยากรหลักอาจารย์จากสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์จากโรงเรียนสตรีศึกษา 
ร้อยเอ็ด อาจารย์วิทยากรร่วมกลุ่มย่อย จากอาจารย์สาขาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

3. ชี้แจงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพก่อนและหลังด าเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรม     
โดยมี อสม.เป็นพ่ีเลี้ยง สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วงอ าเภอเสลภูมิ  
                จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ไตรมาสที่ 1  ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพ้ืนที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 
 ไตรมาสที่ 2   ผู้สูงอายุโดยครอบครัว ได้รับการส ารวจส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 

 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ในแต่ละไตรมาส) 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ………-……………………………………………………………… 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท…………-…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ....................-...................................................................................... ... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.................-...................................................................................  
(3)แผนย่อย : .......-...................................................................................................................................  
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย: .............-............................................................................................  
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 



ภาพกิจกรรม ไตรมาส 2  

  
ภาพที่ 1และ 2  ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย รพ.สต. ท่าม่วง ร่วมวางแผนการด าเนินงาน 

 

  
ภาพที่ 3 พิธีเปิดโครงการฯ  ภาพที่ 4 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ไตรมาสที่ 2  

  
ภาพที่ 1 ส ารวจการใช้สื่อดิจิตอลในเด็กปฐมวัย ภาพที่ 2 ประชุมกลุ่มย่อยร่วมวางแผนการแก้ไข

ปัญหาการใช้สื่อดิจิตอลในเด็กปฐมวัย 
 



  
ภาพที่ 3 ระดมสมอง อสม. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

ภาพที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิในการส่งเสริมการใช้สื่อ
ดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัย  

 

  
ภาพที่ 5-6 พิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

  
ภาพที่ 7-8 ผู้เชี่ยวชาญฯ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาเด็ก 

 

  
ภาพที่ 9-10ผู้เชี่ยวชาญฯ ลงพ้ืนที่ประเมินพัฒนาเด็ก 



 

  
ภาพที่ 11-12เชี่ยวชาญฯ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาเด็ก 

 

  
ภาพที่ 13-14 อสม. เยี่ยมบ้าน ตรวจพัฒนาการเด็กด้วยDSPM  
 

  
ภาพที่ 15-16 อสม. เยี่ยมบ้าน ตรวจพัฒนาการเด็กด้วยDSPM 
 

  
ภาพที่ 17—18  อสม. เยี่ยมบ้าน ตรวจพัฒนาการเด็กด้วย DSPM 
 



  
ภาพที่ 19-20 พิธีเปดิกิจกรรม ดนตรีบ าบัด 

 

  
ภาพที่ 21-22  กิจกรรมดนตรีบ าบัด อังคลุง ส าหรับผู้สูงอายุ  
 
10. งบประมาณ :800,000 บาท 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   800,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1    :  230,000          บาท 

 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    800,000.    บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2     :  360,000 .บาท 

11. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ: 
1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. โรงเรียนบ้านเหล่าแขม  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง. 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเมือง 

 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มวัย  ร้อยละ 70 ได้รับการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ  
     2. ภายหลังเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วย     
         ดนตรีบ าบัดภาย ร้อยละ 70 
     3. ครอบครัวและชุมชนมีแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     4. เด็กอายุ 1-2 ปี ร้อยละร้อย ได้รับการวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการและการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง  
        30 ครั้งต่อราย  



 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      ไตรมาสที่ 2 
       1. การจัดท ากิจกรรมหรือโครงการในช่วงระยะเวลา มค-มีค 2564 มีห้วงเลาที่พ้องกับการเลือกตั้ง ของการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนในชุมชน คณะท างานต้องด าเนินงานด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาเอ้ือโอกาสให้นักการเมืองใดๆ มาใช้โอกาสพบปะผู้เข้าอบรมเพ่ือหาเสียง รวมทั้ง
กลุ่มผู้สูงอายุมีหลายคนที่เป็นแกนน าหาเสียงให้ตัวแทนในชุมชนเพ่ือเป็นตัวแทนของชุมชนท าหน้าที่กรรมการสภา 
รวมทั้งตัวอสม.พ่ีเลี้ยงเองที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุให้ต้องชะลอการจัดโครงการ และสามารถจัด
โครงการได้หลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 28 มีนาคม 2564 
      2. ข้อจ ากัดของงบประมาณ เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยจ านวนมาก ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณในกิจกรรม
ย่อยแต่ละกิจกรรม ได้น้อย ดังนั้นจึงขอให้มีการจัดสรรงบประมาณที่มากข้ึน ร้อยละ 50 ในงบประมาณปีถัดไป  
      3. เนื่องจากโครงการนี้มีการด าเนินงานต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ข้อมูลของคนในพ้ืนที่มีความอ่ิมตัวในแต่ละ
โครงการ จึงอาจจะวางแผนขยายพ้ืนที่ในงบประมาณปีถัดไป 
              
14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง ต าแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริหาร
ความเสี่ยง  โทรศัพท์: 091-8795500 E-mail :tippharat_31@hotmail.com 
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โครงการที่ 7 โครงการวิศกรสังคม 
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิศวกรสังคม 
กิจกรรม : วิศวกรสังคมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักกิจการนักศึกษา 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :      
1) นักศึกษาจ านวน 90 คน ได้เรียบรู้ทักษะ 4 ประการของวิศวกรสังคม 

      2) อาจารย์/บุคลากร จ านวน 36 คน ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคม     
  

  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
      1. นักศึกษาน าทักษะ 4 ประการของวิศวกรสังคมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนาสังคม 
  2. มหาวิทยาลัยฯน ากระบวนการของโมเดลวิศวกรสังคมไปบูรณาการการเรียนการสอนการพัฒนา
นักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  3. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

1) นักศึกษาจ านวน 90 คน ได้เรียบรู้ทักษะ 4 ประการของวิศวกรสังคมและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนและพัฒนาสังคม 

2) อาจารย์/บุคลากร จ านวน 36 คน ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคมและน า
กระบวนการของโมเดลวิศวกรสังคมไปบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น   
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ใน ได้เริ่มการด าเนินโครงการโดยเน้นในโมเดล "วิศวกรสังคม” ช่วยให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นท างาน
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สร้างนักศึกษาเป็น "วิศวกรสังคม" เพ่ือการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ควรสร้างระบบแนวคิดแบบใหม่ให้กับนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้น าแนวคิด "วิศวกรสังคม” 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งค าว่าวิศวกรสังคมนั้น จะสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมี
เหตุและผล สามารถลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 1. นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย  2. การน าความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้
อย่างไร สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนไปเพ่ือน าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้  3. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดย
ปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถที่จะระดมก าลังไม่ว่าจะภายในท้องถิ่นหรือนอกท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้  4. ต้องมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งนวัตกรรมที่กล่าวมานั้น จะ
สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ขั้นตอนในการสร้างวิศวกรสังคมนั้น มหาวิทยาลัยจะ
พัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามโมเดล “วิศวกรสังคม” เช่น การเก็บข้อมูลสังเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยลง
ไปเก็บข้อมูลจากชุมชนจริงๆ มีการปรับการเรียนการสอนเน้นสอนในชุมชน  ทักษะทั้ง 4 ประการนี้หากนักศึกษามี
ติดตัวไปเชื่อว่าหลายๆองค์กรก็ต้องการนักศึกษาที่มีทักษะเหล่านี้เข้าไปท างานในอนาคตต่อไป 
ไตรมาสที่ 2   การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ของวิศวกรสังคม โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 
 1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล 
 2. สามารถสื่อสาร น าองค์ความรู้ที่ไดเ้รียนรู้น าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ 
 3. ท างานร่วมกับผู้ สามารถที่จะประสานงานผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 4. มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ 
 ในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชนซึ่งมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ของชุมชุนบ้าน
ท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็น 5 ด้าน เพ่ือศึกษาดูความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
1. เกษตรอินทรีย์  
2. วิทยาลัยผู้สูงอายุ  
3. หมู่บ้านเห็ด  
4. SME ที่พักโฮมสเตย์ ท่าม่วงริเวอร์ไซต์  
5. ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ภาษาไทน้อย ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้จากการลงชุมชนภาคสนามน า
ข้อมูลทีไ่ด้รับมาวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน เพ่ือน าเสนอแผนพัฒนาเพื่อชุมชนบ้านท่าม่วง 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิศวกรสังคม ในระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 
ไตรมาสที่ 2 ด าเนินโครงการวิศวกรสังคมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ……………………………………………………………………… 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท……………………………………………………………………………. 
 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : .......................................................................................................... ... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.................................................................................................... 
(3) แผนย่อย : ............................................................................................................................. ............. 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : .........................................................................................................  
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ................................................................................................. ..... 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลวิศวกรสังค 
 

 

                        

 
 



 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ กิจกรรม : วิศวกรสังคมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 

 
 

 
 

 
 
10. งบประมาณ : 550,000  บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  550,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  : 227,830 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2  : 109,950 บาท 

 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 



 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาจ านวน 90 คน ได้เรียบรู้ทักษะ 4 ประการของวิศวกรสังคมและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนและพัฒนาสังคม 

2. อาจารย์/บุคลากร จ านวน 36 คน ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคมและน า
กระบวนการของโมเดลวิศวกรสังคมไปบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 - 
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ    ต าแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
     โทรศัพท์ : 081-7903317     E-mail : kriangsak.s@reru.ac.th 
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โครงการที่ 8  โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นละสังคม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
             1) ประชาชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50 คน  
             2) คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน 50 คน 

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
 1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80     
 3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะๆ ละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 4) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าข้ึน ร้อยละ 60 
 5) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 12 กิจกรรม 
 6) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละ

คณะ จ านวน 18 กิจกรรม 
7) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ ร้อยละ 5 

          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
         ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะสามารถ
บูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชน   
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นบุคลากรจากทุกคณะ เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ บุคลากรในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือการประกันคุณภาพ    
ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน 
และส่งเสริมหน่วยงานให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน 
ชุมชนและองค์กรภายนอก  

ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการด าเนินงานการประชุม
ทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลต าบลท่าม่วง เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปี 2564 และวางแผนก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ในเดือนเมษายน 
2564 
 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
     ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ซึ่งเป็นบุคลากรจากทุกคณะ และก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ในเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2564 
     ไตรมาสที่ 2  เนื่องจากระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลต าบลท่า
ม่วง เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้ครบก าหนดใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้วางแผนที่จะทบทวนและจัดพิธีลงนาม
ความร่วมมือในเดือนพฤษภาคม และจัดกิจกรรม การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการ
ด าเนินโครงการ วางแผน และออกแบบกิจกรรม  ด าเนินโครงการเพ่ือให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มีเข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือขจัดอุปสรรค ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหา
การมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 



(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ 

รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพ่ิม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของ
ทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้
วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และ

ช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และ
การจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทาง
สังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 

       
 
   

                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10. งบประมาณ : ………300,000 ………......บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  กิจกรรมที่  1  48,800   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1     : ………………-…..……..บาท 

 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  กิจกรรมที่  1  48,800   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2     : ………………-…..……..บาท 

 
 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
          ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพ้ืนที่บริการ 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
          1. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          2. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ 
          3. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
          เนื่องจากสถานการณ์การติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้าและอาจไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 9  โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา 

 

2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :   

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
 1) นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 30 คน 
 2) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
 1) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวปฏิบัติในชีวิต 
 2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนโยบายของชุมชน 
 3) เกิดประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4) ใช้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
   ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ในประเพณีบุญผะเหวด ซึ่ง
เป็นประเพณีประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาหลายสิบปี ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พิธีการต่างๆ เริ่มตั้งแต่
พิธีเชิญพระอุปคุต พิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน การให้ทานของพระเวสสันดรชาดก รวมไปถึงเรียนรู้  เทศน์มหาชาติ 
13 กัณฑ์ ซึ่งในแต่ละกัณฑ์ จะมีพระคาถา รวมกันถึง 1,000 พระคาถา ยกตัวอย่างเช่น กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร  เป็น
กัณฑ์ที่พระอินทร์ ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร  อานิสงค์
ของผู้บูชากัณฑ์นี้ คือ ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษจะ
ได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ อีกเช่นเดียวกันจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างที่งดงาม มีความ



ประพฤติดีกริยาเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติตนให้เป็นผู้พึ่งประสงค์ คือประพฤติตนให้
อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดี ทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิด เป็นคนและให้มีความเที่ย
ธรรม ไม่ล าเอียง ได้อีกด้วย 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 การด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังจัดด าเนินอยู่ในช่วง
ระหว่าง ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 1/2564  
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ……………………………………………………………………… 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท……………………………………………………….……………………. 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ..................................................................................................................... ... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.............................................................................. ................................ 
 (3) แผนย่อย : ............................................................................................................................. ..................... 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : .................................................................................................................... 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ................................................................................................................   
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

 
10. งบประมาณ : 500,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน 1,500 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : 1,500 บาท 

11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวปฏิบัติในชีวิต 
2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนโยบายของชุมชน 
3) เกิดประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) ใช้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน :  ไม่มี 
14. ผู้รายงาน : นางสาวสุวิมล  แทเรือง  ต าแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท์ : 066 – 1195961     E-mail : club.reru@gmail.com 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตและ
พัฒนาครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขาวิชา 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64      
    
 สถานะโครงการ       ยังไม่สิ้นสุดโครงการ          สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      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 
  - อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการสอนตามศาสตร์ของตนเองเพ่ิมขึ้น 
  - อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี และเลือกใช้ให้เหมาะสมดีต่อผู้เรียน 
 โรงเรียน  
  - สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่พึงมีต่อการพัฒนา 
 - ร่วมพัฒนานักเรียนโดยการใช้ทักษะและเทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 - ก ากับดูแลนักเรียนในความปกครองให้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนให้

เป็นไปตามแผน/กิจกรรม 
 
 
 



 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ๑. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ที่เข้าร่วมโครงการ 

๒. ร้อยละของโรงเรียนเป้าหมายที่นักศึกษาได้ใช้ความรู้ใน
โครงการ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
3. จ านวนสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการใช้พัฒนา
ทักษะและเทคนิคการสอน  
4. ความพึงพอใจของนักเรียน/โรงเรียนต่อการใช้ทักษะ
และเทคนิคการสอนของนักศึกษา 

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
๒. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 
 
 
3. จ านวน 2 ชิ้น/สาขาวิชา 
(รวมทั้งสิ้น 22 ชิ้น) 
4. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ ๑. มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ร่วมใช้และพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอน 

1. เครือข่ายที่มีความร่วมมือด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากอยู่ในระยะของประชุมเตรียมความพร้อม ซึ่งจะมีการด าเนิน
โครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ในไตรมาสที่ 3 

ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากอยู่ในระยะของประชุมเตรียมความพร้อม ซึ่งจะมีการด าเนิน
โครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ในไตรมาสที่ 3 โดยได้มีการเขียนโรงการเพ่ือ
ตัดยอดจากระบบงบประมาณไปแล้วบ้างส่วนเพื่อจะด าเนินการในไตรมาสที่ 3 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 ในไตรมาสที่ 1 โครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ยังไม่ได้ด าเนิน
โครงการเนื่องจากเป็นช่วงของการประชุมเตรียมความพร้อมและการแบ่งหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา 
โดยสาขาวิชาจะต้องหามีโรงเรียนในเครือข่ายของโครงการเพ่ือน าทักษะและเทคนิคจากโครงการไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีการประชุมแผนงานโรงการดังนี้ 
ชื่อกิจกรรม 1 : การอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครูให้สอคคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
 จะด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 ในช่วงปิดภาคเรียนของนักศึกษา โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ทักษะและเทคนิคการสอน โดยแยกตามความพร้อมของสาขาวิชา และน าไปใช้ในสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน
ของ สพฐ. ในภาคเรียนที่ 1/2564 ภายหลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
ชื่อกิจกรรม 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบและประเมินสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 จะด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน เพ่ืออบรมความพร้อมสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาให้มีความรู้ก่อนการขอรับรองประเมินสมรรถนะเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
ชื่อกิจกรรม 3 : การพัฒนาครูของครูให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัย 
 จะด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 เพ่ือให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1 ได้น าความรู้ไปใช้โดยการ
ใช้วิจัยเป็นฐานตามโรงเรียนที่สาขาวิชาเลือกใช้ตามกิจกรรมที่ 1 

 



ในไตรมาสที่ 2 โครงการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขา ยังไม่ได้ด าเนิน
โครงการในพ้ืนที่สถานศึกษาเนื่องจากเป็นช่วงการเตรียมความพร้อมและการประสานงาน ซึ่งมีโครงการที่เตรียม
ด าเนินการในไตรมาส 3 แล้วทั้งสิ้น 2 โครงการ ซึ่งในระหว่างนี้เกิดการระบาดของโควิด 19 ในระลอก 3 จึงอาจจะ
ท าให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ ล่าช้าออกไป เนื่องจากไตรมาสที่ 3 จะต้องอบรบเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2564 และน าไปใช้ในสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนของ สพฐ. ในภาคเรียน ที่ 1/2564 
ภายหลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ โดย 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
 ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
(3) แผนย่อย : ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 

ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
10. งบประมาณ : 960,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   960,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1 :       -    บาท 
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   960,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2 :  108,404  บาท 

11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโรงเรียนพ้ืนที่บริการของสาขาวิชา 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องจัดในห้วงที่นักศึกษามีความพร้อม ซึ่งการเลื่อนเปิดภาค
เรียน 2/2563 ของ สพฐ. ท าให้จ าเป็นต้องเลื่อนก าหนดการต่าง ๆ ของนักศึกษาครูที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม
โรงเรียน จึงท าให้มัอุปสรรคของระยะเวลาที่ต้องด าเนินโครงการ 
14. ผู้รายงาน : ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     โทรศัพท์ : 086-5838317  E-mail: thanawat@reru.ac.th 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โครงการที่ 11 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64      
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด/โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
 1. ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีเทคนิคการ
สอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
              2. นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 5.1 ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะและเทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะของ 
Active Learning 
 5.2 นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)   
ไตรมาสที่ 1  กิจกรรมที ่1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาครู 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการในไตรมาสที่ 2 
 
 
 



ไตรมาสที่ 2  
กิจกรรมที ่1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาครู เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
 1) ประชุมวางแผนคณะท างานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
 2) ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร  
 3) ประชุมมอบหมายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  
 4) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม  
 5) ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์นักศึกษาครู ที่สนใจเข้าร่วมโครงาร กลุ่มเป้าหมาย 150 คน 
 6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาครู 

7) ประชุมสรุปประเด็น / วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
  
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินกิจกรรมตามโครงการในไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 2 กิจกรรมที ่1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาครู 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน จากผลการด าเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะ
ด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้ารวม
โครงการคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 55 คน 
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 54 คน 
 3. สาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 16 คน 
 4. สาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน 15 คน 
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 10 คน 

คณะด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน และทีมงาน มาเป็น
วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการด าเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน คณะด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน และ
ด าเนินการสรุปโครงการต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1) มีการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ ในเรื่องของความสามารถของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
  2) มีการปรับเปลี่ยนเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  3) เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนกการสอนของครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพ้ืนที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโรงเรียนเครือข่าย 



9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
 

 
 

                      
 
 
10. งบประมาณ :  500,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1  โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จะด าเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 2  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน :                    43,050 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :                0.00 บาท     

 
กิจกรรมที่ 1  โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน :                     114,025  บาท    
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :                93,330  บาท   

 
 
 
 
 



11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.การประสานงานกับโรงเรียน มีการยกเลิกการเข้าร่วมอบรมบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศไทย แต่เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วงระบาด ทางคณะด าเนินงานจึงมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 2.ความชัดเจนในระเบียบการเบิกจ่ายฯ และความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายฯ ของคณะด าเนินงาน ที่ยัง
ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการแก้ไขโครงการหลายครั้งก่อนได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้การอนุมัติโครงการล่าช้า และ
คณะท างานต้องส ารองเงินเพ่ือใช้ในราชการก่อน 
 
13. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ คณะครุศาสตร์ 
     โทรศัพท์ : 0818776089 E-mail : .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64      
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิน้สุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม4. กลุ่มเป้าหมาย  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1,200 คน ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ จาก

การด าเนินงานใน 4 กิจกรรม 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1. นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความสนใจที่จะฝึกฝนทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และการฝึกท าข้อสอบมาตรฐานด้วยตนเองมากข้ึน  
2. มีห้อง Self – Study ส าหรับค้นคว้าหาข้อมูลและฝึกฝนภาษาต่างประเทศ 

 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
กิจกรรมที่ 1 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจ าปีการศึกษา 1/2563 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 548 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น 91.33 % 
กิจกรรมที่ 2 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการผู้สอนภาษาอังกฤษสู่เวที

นานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2564   
 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 19 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 22 คน คิดเป็น 86.36 % 

กิจกรรมที่ 3 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจ าปีการศึกษา 1/2563 
 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 582 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น 97 % 

กิจกรรมที่ 4  โครงการคลินิกศูนย์ภาษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยด าเนินการในภาค
การศึกษาที่ 2/2563 
           นักศึกษาเข้ารับบริการคลินิกศูนย์ภาษา เฉลี่ยวันละ 20 คน 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ศูนย์ภาษาได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไปทั้งสิ้น จ านวน 4 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจ าปีการศึกษา 1/2563 
 2. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการผู้สอนภาษาอังกฤษสู่เวทีนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 3. โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจ าปีการศึกษา 1/2563 
 4. โครงการคลินิกศูนย์ภาษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่  2  ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษาได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไปทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ คือ  
 1. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ RERU English Contest 2021 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในระดับพ้ืนฐาน – ระดับกลางได้ การเตรียมสอบวัดระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ไตรมาสที่ 2 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ท าให้
สามารถปรับตัวและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาได้กว้างขึ้น อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษต่อที่สาธารณะได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท :  การจัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษใน
ครั้งนี้ เพ่ือทราบถึงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งขั้นต่อไปจะเป็นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถทักษะต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ โดยจะเป็ น
กิจกรรมต่อเนื่องกันเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :  ทุกคณะทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นได้ 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้นักศึกษามี
โอกาสได้เรียนรู้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีทักษะภาษาอังกฤษที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเกิดความสนใจในการฝึกฝนหาความรู้ด้วยตนเอง 



(3) แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ประจ าศูนย์
ภาษาซึ่งท าหน้าที่เป็น Helper คอยให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่ห้องสมุดภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดี สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าหน้าที่ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่ง Helper เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือและแนะน า ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าใช้บริการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

 
 

 
 

 



 
10. งบประมาณ : จ านวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน :    162,915  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 1 :   114,225  บาท  

 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    111,050  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 2 :      93,550  บาท  

 

11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. มีสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มี

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยการได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศด้านภาษามาปฏิบัติหน้าที่ประจ าเต็มเวลา อาจารย์และนักศึกษาได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ย นยัง
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยได้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษและ software โปรแกรมด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือ
รองรับและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

3. มหาวิทยาลัยมีข้อสอบที่เป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าหรือเทียบเคียงสากล ส าหรับใช้ทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program และพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่สากล 
           5. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีท่ี 5 มีความรู้ และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้ เกิดการระบาดของ COVID-19 จึงท าให้การจัดกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้หรือด าเนินการได้ไม่เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม รวมไปถึงการเดินทางต่างๆก็ส่งผล
กระทบเสียหาย จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน       
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์จิตรลดา  บานแบ่ง ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ภาษา 
     โทรศัพท์ : 088-5724641  E-mail : kmutnb_p@hotmail.com 
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โครงการที่ 13 โครงการเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63  -   ธ.ค. 63      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64      
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
   1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนิสิต นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ให้มีความเป็นผู้ประกอบการ และมี
แนวคิดเชิงธุรกิจมากขึ้น   

2. เพ่ือสร้างแผนธุรกิจที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจได้    
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 600 คน   
 
         เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
   1. นิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่   

 2. ได้แผนธุรกิจทีพ่ร้อมด าเนินธุรกิจได้จริง     
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ  

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ได้ด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พ่ีเลี้ยง และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่านคืออาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์อินทร์ อิน
อุ่นโชติ อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย และอาจารย์ดร.ภัทริกา ชิณช่าง พร้อมกับนักศึกษา 6 คน 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
กิจกรรมที่ 1  ก าหนดอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและกลุ่ม จ านวน 10 คน ดังนี้ คือ 

  1. อาจารย์ ดร.ภัทริกา  ชิณช่าง   2.อาจารย์ดวงดาว   ภูครองจิตร 
  3. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวฒุิ  4. อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย 
  5. อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  6. อาจารย์ปริเยศ  พรหมประสิทธิ์ 
   7. อาจารย์จีรพัฒน์  จูมกุมาร  8. อาจาร์อินทร์  อินอุ่นโชติ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราฏร์  10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร แก้วสะอาด 
 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ รับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วน
ร่วมในการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือน าเสนอการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พ่ีเลี้ยง และนักศึกษา ได้ด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พ่ีเลี้ยง และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม           
มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่านคืออาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมี
ชัย และอาจารย์ดร.ภัทริกา ชิณช่าง พร้อมกับนักศึกษา 6 คน   

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้    
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท คนไทยได้รับการับพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น  
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ได้ด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พ่ี
เลี้ยง และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา       
จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่       
ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ท่าน พร้อม
กับนักศึกษา 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
          (3) แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  ได้ด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
และนักศึกษา จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ ในกิจกรรม บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  เพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
พัฒนาแผนธุรกิจของตนเองพร้อมกับถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ในการพัฒนาต่อยอดต่อไป 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ ภายในโครงการ 

 
 
 
 



10. งบประมาณ : ……500,000..............บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   500,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 1  :       0.00  บาท 
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   500,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาสที่ 2 :       0.00  บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2-3 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่   

2. ได้แผนธุรกิจที่พร้อมด าเนินธุรกิจได้จริง     
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ  

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
           เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ท าให้การด าเนินงานเป็นไปล่าช้าไม่
สามารถด าเนินการจัดอบรมให้กับนักศึกษาได้ 
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ต าแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุริกิจและการบัญชี 
     โทรศัพท์ : 043556168  E-mail : cm.reru@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริการของศูนย์วิทยบริการในยุคดิจิทัล 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64      
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1. กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

1) นักศึกษา 
2) อาจารย ์
3) นักวิจัย นักวิชาการ 
4) บุคลากรมหาวิทยาลัย 
5) บุคลากรศูนย์วิทยบริการ 

7,500 คน 
500 คน 
50 คน 
50 คน 
14 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

1) นักเรียน 
2) คร ู
3) นักวิชาการเฉพาะทาง 
4) ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบตัิงานท้องถิ่น 
5) ประชาชนในพ้ืนท่ี 

150 คน 
30 คน 
30 คน 
20 คน 

100 คน 
3. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงาน/
องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

1) โรงเรียนประถมศึกษา 
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา 
3) เทศบาล 
4) หน่วยงานราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ 
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กร

ภาครัฐ/เอกชน อื่น 

2 โรงเรียน 
2 โรงเรียน 
2 เทศบาล 

2 หน่วยงาน 
 

2 องค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

1) โรงเรียนสาธิต 
2) คณะ 
3) ส านัก/ศูนย์/กลุ่มงานภายใน 

1 โรงเรียน 
7 คณะ 
7 งาน 

 



เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการมีจ านวนและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

2) ผู้ใช้บริการสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทั้งการเข้าใช้
บริการด้วยตนเอง (Walk-in) การเข้าใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Website) และติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่องทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

3) บริการสารสนเทศและกิจกรรมที่ศูนย์วิทยบริการจัดขึ้นมีจ านวนโครงการและครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการ
ทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร ประชาชนทั่วไป อย่างเหมาะสม   

4) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่
มีการน านวัตกรรมสารสนเทศและเทคโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการเป็น Green Library ที่
ค านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็น Green Library ในระยะเริ่มต้น 

5) บุคลากรศูนย์วิทยบริการมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ  

6) เครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 1 เครือข่าย ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือใหม่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดหรือ
การบริหารจัดการห้องสมุด อาจเป็นได้ทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน  อาจเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือชุมชนทางวิชาการ ชุมชนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศส าหรับพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
1) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

30 หลักสูตร โดยครอบคลุมทุกคณะของมหาวิทยาลัย 
2) จ านวนบุคลากรศูนย์วิทยบริการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพหรือจิตบริการ

การให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์วิทยบริการทั้งหมด 
3) มีโครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ที่ศูนย์วิทยบริการจัดโครงการขึ้นหรือมีส่วนร่วมใน

การด าเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

1) มีทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยหลากหลายรูปแบบสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
2) มีบริการสารสนเทศ กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ 
3) บุคลากรศูนย์วิทยบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของตนเอง 
4) ศูนย์วิทยบริการมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส 1  รายงานแล้ว* 

ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 
1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 45,566 45,566 

รวมผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 45,566 45,566 
*ไตรมาส 1 มีผลกระทบจากสถานการณไ์วรสัโคโรน่า (COVID-19) ช่วงท้ายไตรมาส 

 



 
ไตรมาส 2  รายงานไตรมาสปัจจุบัน 

ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 
1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกคณะ (ครอบคลุมหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร) 85,000.00 85,000.00 

2 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์วิทยบริการ 80,000.00 80,000.00 
3 บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศนอกเวลาราชการ 5,625.00 5,625.00 
4 จัดหาวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาศูนย์วิทย

บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 2,885.80 2,885.80 
รวมผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 173,510.80 173,510.80 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน  
        ไตรมาสที่ 1 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และวางแผนการจัดซื้อจัดหา หนังสือ/
ต ารา แต่ละหลักสูตร เตรียมพร้อมการจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์เพ่ือเตรียมความพร้อมการบริหาร
จัดการศูนย์วิทยบริการ และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ  ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่การให้บริการที่มีบรรยากาศ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดเตรียมการใช้บริการด้านความรู้ความเข้าใจทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะดิจิทัล 
แก่ผู้ใช้บริการ 
        ไตรมาสที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ มีกิจกรรมด าเนินการ ในรอบไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกคณะ (ครอบคลุมหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร) โดยมีการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 22 ชื่อเรื่อง และมีฐานข้อมูลใหม่ในการใช้
งานเป็นระยะวลา 1 ปี (1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564) ได้แก่ ฐานข้อมูล CINAHL เป็นฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์  

2. การจัดบริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ ให้นักศึกษา อาจารย์ มีพ้ืนที่และทรัพยากรสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ อ่านหนังสือ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนท าการสอบปลายภาค  

3. การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้สามารถบริหาร
จัดการ การสืบค้นสารสนเทศ (WebOPAC) การลงรายการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศในระบบให้พร้อม
บริการ รวมทั้งการจัดหาวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการและการให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่ต้องการใช้บริการสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 



 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของศูนย์วิทยบริการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู้  

เป้าหมายระดับประเด็น : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
รายละเอียด 

 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)  เป็นการจัดการการให้บริการ
สารสนเทศสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้คน/บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลาย ผู้รับบริการสามารถใช้แหล่งสารสนเทศ แหล่งความรู้ ทั้งสถาบันบริการสารสนเทศ สถานที่ 
สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพล็ตฟอร์มที่แตกต่างได้ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ

ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัด  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย   
ในปี 2561-2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 



 
10. งบประมาณ : 1,200,000  บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   45,566.00 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :  45,566.00 บาท  
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   190,600.80  บาท   
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :  173,510.80 บาท   
รวม ไตรมาส 1+2 :     219,076.80 บาท  

(คิดเป็นร้อยละ 18.26 จากงบประมาณท้ังหมดที่ได้รับการจัดสรร) 
 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และประชาชนทั่วไปทั้งภายในเขตพ้ืนที่บริการมหาวิทยาลัยและนอกเขตพ้ืนที่บริการ      
ในการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

1) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงาน องค์ กร         
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชนและประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่บริการ สามารถ
เข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศได้ทั้งการเดินทางเข้ามาใช้ด้วยตนเองและใช้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 

2) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 
ด้วยการน านวัตกรรมสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโดยเน้นที่ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นฐาน รวมทั้งการเป็น Green Library ที่ค านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยบริการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและในหลากหลายบทบาทมากยิ่งขึ้น นอกจากการเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศแล้วยัง
เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาศูนย์วิทยบริการในอนาคตต่อเนื่องสืบไป 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
        1) การจัดซื้อจัดหาหนังสือ ต ารา ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ระหว่างด าเนินการในรอบไตรมาสที่ 2-3 จึงไม่
ปรากฏตามแผนที่วางไว้ 
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพล ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
     โทรศัพท์ : 06 2929 8995  E-mail : thidarat@reru.ac.th 
 
 
 



 
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เลี้ยง และเกษตรกรผู้ซื้อขาย ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่

อ าเภอเสลภูมิ 
 2. เพ่ือน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
 1. ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ 

2. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เช่น การ
สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น การนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เป็นต้น 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
5.1 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละไตรมาส 
5.2 ระบบสารนสนเทศท างานได้ตามวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้คือ 
 1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่
อ าเภอเสลภูมิ 
 2. เพ่ือน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้ 
5.3 ระบบสารนสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ สามารถบริหารจัดการข้อมูล ให้ความรู้ และ
อ านวยความสะดวก กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และกลุ่มผู้ซื้อขาย 



 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์
เศรษฐกิจ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ 
ไตรมาสที่ 1  1. ด าเนินการประชุมวางแผนการในการด าเนินการของกิจกรรมย่อย เช่น ก าหนดข้อมูล

กิจกรรมย่อยเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ ก าหนดงบประมาณในการด าเนินการ เป็น
ต้น 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดพื้นที่ในการด าเนินการโครงการ 
3. จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการด าเนินการโครงการ 

ไตรมาสที่ 2 1. คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติในการด าเนินการโครงการ 
2. จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 
3. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในการด าเนินการโครงการ เช่น สอนวิธีการ
เก็บข้อมูล วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นหากไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 

ไตรมาสที่ 3 1. ลงพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 
2. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่นักศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล 
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ตามข้อมูลที่ได้
ด าเนินการจัดเก็บ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 

ไตรมาสที่ 4 1. ทดสอบการท างานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ว่ามี
ความถูกต้องตรงกับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์
เศรษฐกิจ 
3. ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของกลุ่มเป้าหมาย และประเมินความถูกต้อง
ของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
4. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการโครงการและส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส ขั้นตอนด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 1. ด าเนินการประชุมวางแผนการในการด าเนินการ

ของกิจกรรมย่อย เช่น ก าหนดข้อมูลกิจกรรมย่อย
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดดัชนี
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ก าหนดงบประมาณในการ
ด าเนินการ เป็นต้น 
 

1. ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนชื่อ
กิจกรรมย่อย จากเดิมเป็น ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย
ในพ้ืนที่การด าเนินงาน และให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา



ท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย 
2. ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนการ
ใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับ
ค าแนะน าจากผู้จัดสรร
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดพ้ืนที่ในการ
ด าเนินการโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรผู้
เลี้ยง และผู้ซื้อขายสัตว์เศรษฐกิจ 
2. พ้ืนที่ในการด าเนินการคือ เขต
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3. จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการโครงการ 

1. หนังสือการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
2. เอกสารการพัฒนาระบบโดยใช้ 
glideapps 
3. เอกสารการพัฒนาระบบโดยใช้ 
glideapps คู่กับการใช้งาน 
Google Apps Script   

 
ไตรมาส ขั้นตอนด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการด าเนินการ

โครงการ 
1. คัดเลือกนักศึกษาจากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือก
นักศึกษาชั้นปปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 3 
2. ทดสอบความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้งาน Google 
Apps ที่ใช้ในการด าเนินการ
โครงการ 

 2. จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่
จ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 

1. ออกแบบ Google Sheet 
และ Google Form ในการ
ด าเนินการเก็บข้อมูล และ
ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลผ่าน
ทั้ง 2 Google Apps 

 3. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในการ
ด าเนินการโครงการ เช่น สอนวิธีการเก็บข้อมูล วิธี
แก้ปัญหาเบื้องต้นหากไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 

1. อบรมการใช้งาน Google 
Sheet และโครงสร้างข้อมูลใน
โครงการ 
2. แนะน าหากการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น หากขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ
ตามความต้องการ 

 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : -  
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท : -  
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึง
ภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของ
ทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้
วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการ
ด าเนินการโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล : กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ เพ่ือช่วยกลุ่มเป้าหมายในการสืบค้นข้อมูลเบื้อง
สัตว์เศรษฐกิจ และการนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย 
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกัน
และกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพัฒนา
ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และ
เยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการด าเนินการโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล : กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่อ าเภอ
เสลภูมิ เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมายในการสืบค้นข้อมูลเบื้องสัตว์เศรษฐกิจ และการนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
ไตรมาสที่ 1 
1. ด าเนินการประชุมวางแผนการใน
การด าเนินการของกิจกรรมย่อย เช่น 
ก าหนดข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดดัชนีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ก าหนดงบประมาณใน
การด าเนินการ เป็นต้น              



 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และก าหนด
พ้ืนที่ในการด าเนินการโครงการ 

 
3. จัดเตรียมเอกสาร หนังสือ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการโครงการ 

 
 
ไตรมาสที่ 2 
1. คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติใน
การด าเนนิการโครงการ 

   



 
 
2. จัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บ
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ 

 
 
3. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมในการด าเนินการโครงการ 
เช่น สอนวิธีการเก็บข้อมูล วิธี
แก้ปัญหาเบื้องต้นหากไม่ได้ข้อมูล
ตามท่ีต้องการ 

 

 
 
 
 



10. งบประมาณ : 300,000 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    0  บาท   
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :  0  บาท     
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน             0  บาท      
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2  :  125,200  บาท  

 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ 
    2. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เช่น การสืบค้น
ข้อมูลเบื้องต้น การนัดหมายในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เป็นต้น 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
     1. การจัดเตรียมข้อมูล และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจากข้อมูลสัตว์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
แบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับระบบที่พัฒนา 
     2. การก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินการ
กิจกรรมย่อยในแต่ละไตรมาส 
 
14. ผู้รายงาน : ณัฐธิดา บุตรพรม ต าแหน่ง : อาจารย์ 
     โทรศัพท์ : 098-3123019 E-mail : NATTIDA.CS19@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 16 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาการและประมวลผล 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3. ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1) ผู้บริหาร จ านวน 10 คน 
2) บุคลากรส านักวิชาการและประมวลผล จ านวน 10 คน 
3) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด 
    อ านาจเจริญ จ านวน 55 โรงเรียน   
4) อาจารย์ผู้สอน จ านวน 100 คน 
 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    

  มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5.1  เชิงปริมาณ (Output) 
1) พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา  
2) พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น 

 3) หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
เป็นไปแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 4) พัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไป
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 5) อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนพร้อมบูรณาการการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6) หลักสูตรด าเนินการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 



  7) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และจังหวัดอ านาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.2  เชิงคุณภาพ (Outcome) 
 1) จ านวนโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สู่ระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน 
 2) จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น จ านวน 1 หลักสูตร 

  3) จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง จ านวน 3 หลักสูตร 
  4) จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร 
  5) ร้อยละของอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  6) ร้อยละของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัด
กาฬสินธุ์ และจังหวัดอ านาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  7) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการ 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “การ
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดท าหลักสูตร” ในวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม D ชั้น 9 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563, 28 
เดือนตุลาคม 2563, 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

7. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



8. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ เรื่อง การอบรมและรับฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์  
แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

9. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ เรื่อง การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์แนะแนว 
การศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 – 3 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 ณ 
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (ค่ายประเสริฐสงคราม) จังหวัดร้อยเอ็ด 
ไตรมาส 2 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการดังนี้ 

1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ Modular Curriculum ในวันที่       
17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564,      
24 เดือนกุมภาพันธ์ 2564, 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 และ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

7. กิจกรรมการระดมสมองเพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการการศึกษา 
และการเรียนการสอน ในวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 8. กิจกรรมการวิเคราะห์แนวทางการยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ
การศึกษาและการเรียนการสอน ในวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 9. กิจกรรมการจัดนิทรรศการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปี 2564 ในระหว่างวันที่ 11 - 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอโหวด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 10. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) รุ่นที่ 
1 กิจกรรมอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมฯ ในระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ พื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 
 11. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2563 ใน
ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 12. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



 13. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นส าหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ห้อง
ประชุมงบประมาณ ชั้น 6 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส 1   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังนี้ 

กิจกรรม 1:  การจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา เรื่อง 
“การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดท าหลักสูตร”ได้เตรียมความพร้อมในการจัดท าหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มี
รายวิชาที่เชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรม 2:  การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผน) 
กิจกรรม 3:  การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรา
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) และกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  

กิจกรรม 4:  การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ (ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผน) 
กิจกรรม 5:  การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ เรื่อง การอบรมและรับฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์แนะน า

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้ด าเนินการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปี
การศึกษา 2564 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน     

กิจกรรม 6:  การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  
(ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผน) 

กิจกรรม 7:  การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  
(ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผน) 
ไตรมาส 2 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังนี้ 

กิจกรรม 1:  การจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา  
ได้ด าเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม 

กิจกรรม 2:  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบ Modular Curriculum เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดท ากระบวนวิชาในรูปแบบ Modular 
Curriculum ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบของแต่ละสาขา เพ่ือตอบสนอง
นโยบายการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดได้ 



กิจกรรม 3:  การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบและปรับปรุงรายวิชา ได้แก่ พิจารณา (ร่าง) 
ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
ภาวะผู้น าและนวัตกรรมนโยบาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มชุดวิชาและรายวิชา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กิจกรรม 4:  การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่  ได้ด าเนินกิจกรรมการระดมสมอง 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการการศึกษา กิจกรรมการวิเคราะห์แนวทาง 
การยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการการศึกษาและการเรียนการสอน กิจกรรมการจัด
นิทรรศการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี 2564 กิจกรรมการ
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) รุ่นที่ 1 กิจกรรมอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมฯ  

กิจกรรม 5:  การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ ได้ด าเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม 
กิจกรรม 6:  การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

ได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 6 
หลักสูตร และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 3 
หลักสูตร 

กิจกรรม 7:  การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้ด าเนินการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นส าหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
บ้านเมืองสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องกับด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้       

ซึ่ง ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา      
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ  
        ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 

ผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดด้ าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้มี
รายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา และได้ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสูตรเข้าที่
ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบจ านวน 8 หลักสูตร และได้
ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการในด้านการอบรมและรับฟังบรรยายการประชาสัมพันธ์แนะน า
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น     
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 



(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ 
หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา และแต่งตั้งให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน                                                  
(3) แผนย่อย : ด าเนินกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักให้เป็นไปตามแผน 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ด าเนินกิจกรรมย่อยให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักและ 
เป็นไปตา 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
 

   

                         

 

              

 

 



10. งบประมาณ : 1,500,000 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    296,512  บาท     
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :  271,054  บาท  
 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    472,385  บาท  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :  405,912  บาท   
 

11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : สถานที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ได้พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าได้ โดยเทียบโอนหน่วยกิตที่
สะสมไว้เพ่ือเรียนต่อจนครบตามหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ถือเป็นการเรียนตามใจผู้เรียนใน
ยุคดิจิทัล 
 2) ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ให้ทักษะเพ่ิมพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งตอบโจทย์
ก าลังคนเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ 
 3) ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เป็นไปแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเน้น การพัฒนาผู้เรียนได้รับ
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาให้นักศึกษามีความรู ้ความสามารถเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  
 4) ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งน าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนในปัจจุบัน 
 5) ได้สร้างการรับรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
ซึ่งน าไปสู่การแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง 

6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้ และการรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่ มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) อาจารย์ผู้สอนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และสอดแทรก
วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม และด ารงตนให้อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า (CO-VID 2019) จึงไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้
เต็มศักยภาพ และบางกิจกรรมย่อยทางคณะต่างๆ เป็นผู้ด าเนินงานจึงท าให้การายงานผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามก าหนดระยะเวลา 
14. ผู้รายงาน  นางสาวสุกัญญา  แพงโพนทอง ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท์  095-6219397   E-mail    S.phangphonthong1985@gmail.com 
 



โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.  63  -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค.  64  
     ไตรมาสที่  3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64 
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :   นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :      
1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

      2) มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ  
      3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพต่อการจัดโครงการ     
    

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
      1. นักศึกษาและบุคลากรมีพ้ืนที่ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ 
  2. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  3. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90   
           2) มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวันไม่เกินวันละ 300 คน 
           3) นักศึกษารู้จัดการบริหารจัดการระหว่างการเรียนและกิจกรรมได้เป็นอย่างดี   
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1  : ประชุมเตรียมความพร้อม 
ไตรมาสที่ 2  :  ในไตรมาสที่ 2 ได้เริ่มการด าเนินโครงการโดยเน้นในรูปแบบของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม
โครงการภายใต้ข้อบังคับการจัดกิจกรรมที่มีจ านวนคนไม่เกินครั้งละ 300 คนในพ้ืนที่ โดยการจัดการแข่งขันได้
ด าเนินการจัดไปครั้งละชนิดกีฬาเวียนไปตามก าหนดการดังนี้ ชนิดกีฬาที่  
1.จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย  
2.จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนหญิง  



3.จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย  
4.จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 
5.จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา  
6.จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1   
 ได้ก าหนดวันและชนิดกีฬาในการด าเนินงานโครงการมหกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพในวันที่ 2 มีนาคม            
ถึง 8 เมษายน 2564 
ไตรมาสที่ 2  

ด าเนินโครงการมหกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ในช่วงวันที่ 2 มีนาคม 2564  ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ……………………………………………………………………… 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท……………………………………………………………………………. 
 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : .................................................................... ......................................... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท....................................................................................................  
 (3) แผนย่อย : ................................................................... ....................................................................... 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : .........................................................................................................  
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย .......................................................................................................   
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
ไตรมาสที่ 1   ประชุมเตรียมความพร้อม 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 



ไตรมาสที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. งบประมาณ  จ านวน 1,000,000 บาท     
 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   117,350 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :  ไม่มีการเบิกจ่าย        
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   117,350 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   
 

 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกายของนักศึกษา และภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม 
 2. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
 3. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 4. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกาย และห่างไกลยาเสพติด 
 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
           อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถด าเนินโครงการที่มีจ านวนบุคคลรวมกัน
เป็นจ านวนมากได้ 
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์มนตรี เตียนพลกรัง   ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
     โทรศัพท์ : 065-1214454     E-mail : teanpolkrung2523@gmail.com 
 
 
 
 



โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค.  63    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค.  64 
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย.  64   
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการร้อยละ 80 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

 5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
   1 บุคลากรมีความทักษะและสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
   2 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ 
   3 บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์ค่างาน การก าหนดกรอบของต าแหน่ง และระดับ

ต าแหน่งเพ่ือก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง  
  4 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลตผลงานแสดงถึงความช านาญ/เชี่ยวชาญ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  5 บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  6 บุคลากรสายวิชาการได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานแสดงถึงความช านาญ/เชี่ยวชาญ ใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการ

จัดกิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการด าเนินของโครงการดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่าเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่  17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

5. กิจกรรมด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

6. กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะภาษาทางประเทศส าหรับบุคลากรเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
8. กิจกรรมการด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
9. กิจกรรมการด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
10. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพใยนการปฏิบัติงานด้านธุรการและ

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่อได้บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560  
(ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่าเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ด าเนินการแล้ว) 
 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่      
16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะเพ่ือ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 



  กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะภาษาทางประเทศส าหรับบุคลากร
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
(ด าเนินการแล้ว) 

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมการด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 

กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมการด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด (ด าเนินการแล้ว) 

กิจกรรมที่ 10 :  กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพใยนการปฏิบัติงานด้าน
ธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง ในเรื่องการบริหารจัดการ การจัดท าผลงานเพ่ือต าแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนการได้พัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติม
ให้กับบุคลากร  
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 

       

 
 
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

 



 
กิจกรรมการด าเนินการเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงข้ึนของสายสนับสนุน 

 
10. งบประมาณ : 2,000,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน          2,000,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :          3,000   บาท       
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน........................-.................   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :         72,300         บาท       
 

11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : ..มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดท ารูปแบบกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างาน การก าหนดกรอบของต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งเพ่ือก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
 4. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานแสดงถึงความช านาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 5. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด าเนินการขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 6. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 4.0 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
      เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ท าให้การด าเนินงานเป็นไปล่าช้าและบาง
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการจัดได้ 
 
14. ผู้รายงาน : นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ : 088 -3788016  E-mail : nana12102523@gmail.com 
 
 



โครงการที่ 19 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
 ไตรมาสที่ 1  
 อาจารย์/บุคลากร ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 120 คน  ดังนี้ 
  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   จ านวน  1  คน 
  2. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   จ านวน  5  คน 
  3. คณบดี          จ านวน   6  คน 
  4. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ๆ  ละ 1 คน  จ านวน  6  คน 
  5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน  42 หลักสูตร ๆ  ละ 2 คน   จ านวน   84  คน 
  6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ๆ  ละ 2 คน    จ านวน  12 คน 
  7. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ๆ  ละ 1 คน    จ านวน   6  คน 

                                                      รวมทั้งสิ้น        จ านวน  120  คน 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01   
       (ระดับคุณภาพดีมาก) 

 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  
 3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
  1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
  2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
……………………………………………………………-…………………………………………………………………………………… 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ……………………………………………………………… 
 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท……………………………………………………………………. 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ............................................................................................................. 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท............................................................................ ........................ 
................................................................................................................................................................... 
 (3) แผนย่อย : .............................................................................................. ............................................ 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ............................................................................. ............................ 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ............................................................................ ...........................  
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

 
 
 
 
 
 
 
 



           

           
 
10. งบประมาณ :  65,060 บาท  
ไตรมาสที่ 1   โครงการอบรมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทียบเท่า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน         10,260    บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1  :      3,960     บาท   

 โครงการอบรมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ  และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน             54,800    บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :      52,800    บาท    

ไตรมาสที่ 2  โครงการให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน (เกณฑ์กลุ่มราชภัฏ) 
 จ านวนเงินงบประมาณตามแผน       : 41,400  บาท 
 จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง : 38,900  บาท     
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการก ากับติดตามด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    และ
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1 ควรมีการจัดโครงการนี้ ระยะที่ 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ 
2 ควรมีเอกสารคูม่ือเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) แจกผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 

14. ผู้รายงาน : นางสาวสญาดา สาลีวรรณ ต าแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
     โทรศัพท์ : 0959861456      E-mail : papapapam30@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา     
บริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ 
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                         2) อาจารย์และบุคลากร 
                         3) บุคลภายนอกที่มาใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :               
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
               นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกทุก

จุดภายในอาคารในมหาวิทยาลัยฯ 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1-2 
 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากอยู่ในระยะของประชุมเตรียมความพร้อม ส ารวจต าแหน่งและให้ผู้รับจ้าง
เข้าส าตรวจและท าใบเสนอราคา 
 
 7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
     ไตรมาสที่ 2 โครงการการยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนส าตรวจและเสนอราคาจากผู้รับจ้าง 
 
 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
            ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
            ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
(3) แผนย่อย : ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
 
10. งบประมาณ : 1,500,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน.   1,500,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :         0.00 บาท   
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน.   1,500,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :      57,810  บาท   

 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
  
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
          จากการส าตรวจและหาผู้รับจ้างเพ่ือเสอนราคาในการจัดท า ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบหน้างานและเสนอราคา
เกินที่ก าหนด ชนิดและอุปกรณ์ท่ีต้องการไม่ตรงกับความต้องการ 
 
14. ผู้รายงาน : นายสุรินทร์  จันทร์ปุ่ม   ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์. 
     โทรศัพท์ : 0877750706  E-mail : surin@reru.ac.th  
 
 

 

mailto:surin@reru.ac.th


โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรนวัตกรรม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

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

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
  

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ใน

การท างานของหน่วยงาน 
  

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถท านวัตกรรมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้อง

กับบริบทการท างานในอนาคตได้ 
 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 เชิงปริมาณ  
  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
  2. จ านวนการจัดโครงการ ร้อยละ 80   
 เชิงคุณภาพ  
  1. มีการบริหารจัดการระบบงานสู่นวัตกรรม ระดับดีข้ึนไป 
  2. มีการสร้างเครือข่ายในการท างานตามพันธกิจ ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)   งบประมาณ 8,639,900 บาท 
 
ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 

1 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 539,993.75 115,270.00 

2 การประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 539,993.75 57,835.00 

3 การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 647,992.50 143,918.00 

4 การพัฒนางานส านักงานอธิการบดี 431,995.00 46,000.00 

รวมผลการด าเนินงาน 2,159,975.00 363,023.00 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ จ านวน 3 ครั้ง 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวน 3 ครั้ง  
    กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 32 ครั้ง  
    กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านักงานอธิการบด ีการจัดซื้อวสัดุซ่อมบ ารุง การจ้างเหมาบริการ จ านวน 28 ครั้ง  
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
        ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
        ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม ในครั้งนี้ เพ่ือน านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
มีความพร้อมด้านข้อมูลในการตัดสินใจ เพ่ือบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 
(3) แผนย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่ง
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการจัดท านวัตกรรมให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการท างานได้ 
 



9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการรสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
                     โครงการการเสริมสร้างทักษะและการเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับหัวหน้าเจ้าหนา้ท่ีพัสดุประจ าคณะ  

เจ้าหน้าที่พัสดุประจ าหน่วยงาน 
 



                          
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ คร้ังท่ี 2 (160)/2564  

วันที ่25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 

                           
               การจัดประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ คร้ังที่ 1/2564  วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 

                          
 

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชัฏร้อยเอ็ด ด้านส่งเสริมใหม้ีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาด
แคลดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลยัอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดี

ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 



10. งบประมาณ : 8,639,900 บาท    
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน     2,159,975    บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :      88,478    บาท    
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน     2,159,975    บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2  :       363,023    บาท 

 

11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ :  
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2. ประชุมสัญจรนอกสถานที่ 
 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 3. มีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 
 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1) แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน 
 2) การด าเนินงานอยู่ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อกระบวนการด าเนินงานและค่า
เป้าหมายที่วางไว้ 
 

 
14. ผู้รายงาน : นางสาวกรรณิการ์  สุภรัมย์    ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท์ : 0 4355 6007        E-mail : Lay_reru@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสภาพแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
โครงการที่ 22 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุม่เป้าหมาย :  
                 1) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
                 2) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน   

   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     1) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึก

อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4  
     2) จ านวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม จ านวน 2 ฐานข้อมูล  
     3) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 
     4) จ านวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

จ านวน 2 โครงการ 
     5) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน  

จ านวน 3 เครือข่าย 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
         กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ
และร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  กิจกรรม 1    
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   



2) ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  ปี 2564 
3) ชุมชนได้แนวทางการเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)   
กิจกรรม 2 การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น    
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4 
          3) กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

กิจกรรม 1   ในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ได้ด าเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2564  

โดยจัดกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชน 
ประกอบด้วย  

1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
2) บ้านโคกกุง หมู่ที ่4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
3) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
4) บ้านกลาง หมูท่ี ่2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ  
5) บ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การปกครองกับท้องถิ่น และประชาชน รวม 227 คน ( คิดเป็นร้อยละ 100) จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  การบริหารจัดการขยะชุมชน       
และวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) พบว่า มีจ านวน 3 
ชุมชนที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมประกวดชุมชนปลอดขยะ คือ 1) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านศรีวิไล 
หมู่ที่ 13  ต าบลขามเปี้ยะ อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
          ได้วางแผนการจัด กิจกรรมที ่2 : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น ในระหว่างเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวน 100 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
      ไตรมาสที่  1-2 ได้ก าหนดการจัด กิจกรรมที่  1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน ซึ่งได้ด าเนินการ



เรียบร้อยแล้ว และกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ส าหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได ้
     ไตรมาสที่ 2-3 ได้ก าหนดการจัด กิจกรรมที่ 2 : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน  เนื่องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
             การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างพลังทางสังคม คือ ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น
และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
             การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคี
เครือข่ายในที่นี้คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจาก
ฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะ ตลอดจนชุมชนสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) ได ้ 

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ 

รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพ่ิม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของ
ทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้
วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และ

ช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และ
การจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชีว้ัดทุนทาง
สังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 



 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

 1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
             
 
 
 
 
 
 
 2) ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
 

  3) ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

         
 

 4) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที ่2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

         
 5) ชุมชนบ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 



 
10. งบประมาณ : ………400,000 ………......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่    1 66,400  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :  42,862  บาท   
 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่    1 53,600   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :          -      บาท    

 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ :  

1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
2) ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
3) ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
4) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที ่2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
5) ชุมชนบ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
           1) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
           2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
           3) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม   
           4) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมส าหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ตามระยะเวลาก าหนด 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 23 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World) 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะท างานประสานและสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ 
                                 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแว้ดล้อม 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : คณะท างานประสานและสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์         
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแว้ดล้อม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการขยะ  
ตัวช้ีวัด ศึกษาดูงานการจัดการขยะ 2 แห่ง คือ  วดัจากแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ และ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบล ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
          -  มีต้นแบบในการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking   
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  มีการปรับแผนการด าเนินงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามต้นแบบในการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
     อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัยสี
เขียว ดังนี้  

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3) การจัดการของเสีย  
4) การจัดการน้ า  



5) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสรุปโครงการที่ต้อง

ด าเนินการให้สอดคลองกับเกณฑ์ ข้างต้นคือ 
กิจกรรม 1 :  ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและมหาวิทยาลัยสีเขียว  
กิจกรรม 2 :  กิจกรรมการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กิจกรรม 3 :  กิจกรรมการจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรม 4 :  กิจกรรมการบริหารจัดการน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรม 5 :  กิจกรรมการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : .......................................................................................................... ... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 (3) แผนย่อย : ............................................................................................................................. ............. 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ............................................................................... .......................... 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย .......................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
10. งบประมาณ :-         350,000        บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    0.00  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :   0.00  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    0.00  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :   0.00  บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   -   
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

ด้วยสถานการณ์โควิค 19  จึงไม่สามารถด าเนินงานได้ มีแผนในการเลื่อนการด าเนินงานเมื่อสถานการณ์โค
วิค 19  ผ่อนคลายตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์ยุทธพันธ์  ค าวัน  ต าแหน่ง : อาจารย์ 
     โทรศัพท์ : 0828504714   E-mail : keanolimput@gmail.com 



โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดการมหาวิทยาลัย
สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม     
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายอาคารสถานที่ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

1) นักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนละท้องถิ่น โดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแหง
การเรียนรู้   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
     1) อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด   
     2) มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนา ซ่อมบ ารุง ของงานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมในการใช้งาน     
     3) มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสม  

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)  กองนโยบายและแผนได้ก าหนดฝ่ายที่รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 5 ฝ่าย ดังนี้ คือ 

ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ  



ฝ่ายสวัสดิการ  ด าเนินงานระบบสิ่งแวดล้อม เช่น จ้างรถเก็บขยะ ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ 

ด าเนินงานด้านระบบของอาคาร เช่น จ้างซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการยานพาหนะ เช่น ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ต่างๆ  

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
          ซึ่งนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจในการใช้บริการต่างของแต่
ละหน่วยงาน และโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่าย
สาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการกิจกรรมพัฒนา
งานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ดูแลงานก่อสร้าง พัฒนาจัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการ
ความปลอดภัย  
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :  สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท   กองนโยบายและแผนได้ก าหนดฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ จ านวน 5 ฝ่าย 
ดังนี้ คือ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ  

ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการกิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ พัฒนาจัดการสาธารณูปโภคสิ่ง
อ านวยความสะดวก บริหารจัดการงานก่อสร้าง บริหารจัดการยานพาหนะ บริหารจัดการสวัสดิการ และความ
ปลอดภัยการ เพ่ือตอบสนองการเข้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น 
(3) แผนย่อย : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค 
ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการกิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค ดูแลงานก่อสร้าง พัฒนาจัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการความปลอดภัย  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  

งานซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร ฯลฯ                                     
          



       
 

                           
         รถยนต์บ ารุงรักษา         
10. งบประมาณ : …4,000,000......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน........................-..................  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 : ……204,932.88…… บาท   

   
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน........................-..................  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 : …584,347.70        บาท      

 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ : . 
     .มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

2. ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน     -  
 
14. ผู้รายงาน : นายพรชัย  ท้าวบุตร ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท์ : 0987702314  E-mail : pornchaii.i323@gmail.com 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย ์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โครงการที่ 25 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   ม.ีค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
 4.1 อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) ได้แก่ 
บุคลากรทางการแพทย์ ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรขององค์กรการปกครองส่วน
จังหวัด/ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  
 4.3 คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 4.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ไตรมาสที่ 1 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical 
Education (WFME)  และตามเกณฑ์แพทยสภาก าหนด 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
           1) ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจากการวิจัยศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ 
 2) คณะกรรมการด าเนินงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาก าหนดและตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 
 3) ได้แนวทาง วิธีการในการจัดท าค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 2  

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1) ได้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก 
2) การประสานงานโรงพยาบาลร่วมผลิตจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมุกดาหาร และโรงพยาบาลยโสธร 



3) (ร่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1 เล่ม 
4) รายงานการวิจัย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 (1) รายงานการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์   
 (2) รายงานผลการวิจัยการศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for 

Medical Education (WFME)  และตามเกณฑ์แพทยสภาก าหนด 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
          ไตรมาสที่ 1  
กิจกรรม 1 :  โครงการวิจัยศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : จ านวนกิจกรรมหรือโครงการวิจัยหรือจ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการ 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการตั้งคณะแพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อย่างน้อย  
2 กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินการ :  จ านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
กิจกรรม 2 :  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการเพ่ือรองรับการรับรองมาตรฐาน 
World Federation for Medical Education (WFME) อย่างน้อย 6 กิจกรรม/โครงการ 

  ผลการด าเนินการ :  จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  
       กิจกรรมที่ 2.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(1) กิจกรรมการทบทวนการจัดท าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้ประกอบการเขียนค าของบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ 2565  
(2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
       ไตรมาสที่ 2  
กิจกรรม 1 :  โครงการวิจัยศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ:จ านวนกิจกรรมหรือโครงการวิจัยหรือจ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการ 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการตั้งคณะแพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างน้อย  
2 กิจกรรม/โครงการ 
ผลการด าเนินการ : จ านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมการ Focus group และสรุปผลการวิจัย 
กิจกรรม 2 :  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการเพ่ือรองรับการรับรองมาตรฐาน World Federation 
for Medical Education (WFME) อย่างน้อย 6 กิจกรรม/โครงการ  
ผลการด าเนินการ :  จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่  



       กิจกรรมที่ 2.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    (1)  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย  โควสุวรรณ 
   (2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ 
   (3) การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(6)/2564 
      กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 :  การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานร่วมผลิต/โรงพยาบาลร่วมผลิต 
            (1) เจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลมุกดาหาร 
            (2) เจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลยโสธร 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 โดยการจัดการด าเนินโครงการวิจัยศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้ออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 แบบสอบถาม คือ  

1) แบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2) แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะกรรมการด าเนินงานได้ลงพ้ืนที่เก็บแบบส ารวจจ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ และ
มุกดาหาร ผลการด าเนินงานปรากฎว่า โครงการจัดตั้ง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการวิจัยศึกษาส ารวจความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1 ฉบับ  
กิจกรรมที่ 2   

 (1) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนการจัดท าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้ประกอบการเขียนค าของบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผลการด าเนินการปรากฏว่า โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มีรายการพร้อมรายละเอียดครุภัณฑ์ในค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 89 รายการ 
รวมงบประมาณจ านวน 23,645,100 บาท 

 (2) ได้ด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือเสนอ
รายงานผลการวิจัยศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด       
จากกิจกรรมท าให้ได้รายงานการวิจัยศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1 เล่ม(ฉบับสมบูรณ์) โดยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์และการพัฒนา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 



          (3) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพ่ือเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงาน
โรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการขอเข้าปรึกษาหารือ
แนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงานของโรงพยาบาลมุกดาหารเพ่ือ
เจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า คณะกรรมการของ
โรงพยาบาลมุกดาหารขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการส่งเอกสาร ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาการ
ตอบรับการเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิต 
          (4) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพ่ือเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงาน
โรงพยาบาลยโสธร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการขอเข้าปรึกษาหารือ
แนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงานของโรงพยาบาลยโสธรเพ่ือเจรจา
เป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า คณะกรรมการของ
โรงพยาบาลยโสธรขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการส่งเอกสาร ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาการตอบ
รับการเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิต  
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ใน ไตรมาสที่  1  โครงการจัดตั้ งคณ ะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ร้อย เอ็ด  วางแผน 
จะด าเนินกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
โดยมีกิจกรรมย่อย จ านวน 2 กิจกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนิน 

กิจกรรมย่อยที่  1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เรียบร้อยแล้ว เหลือ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมการ Focus Group และการสรุปผลการวิจัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564  
กิจกรรมที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการทบทวนการจัดท าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือใช้ประกอบการเขียนค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
การปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ในไตรมาสที่ 2 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วางแผน 
จะด าเนินกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
โดยมีกิจกรรมย่อย จ านวน 2 กิจกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินกิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมการ Focus Group และการ
สรุปผลการวิจัย ซึ่งมีท้ังหมด 2 กิจกรรม และได้ด าเนินการครบทุกกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่  

1)  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย  โควสุวรรณ 
          2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ 
          3) การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(6)/2564 
          4) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพ่ือเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงาน
โรงพยาบาลมุกดาหาร 



          5) การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมผลิตเพ่ือเจรจาเป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตกับคณะกรรมการด าเนินงาน
โรงพยาบาลยโสธร 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ตอบแบบส ารวจ
การวิจัยศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical 
Education (WFME)  และตามเกณฑ์แพทยสภาก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง สร้างเสริมให้คน
มีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย และพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการ
สุขภาพที่ด ี
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
 ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการวิจัยศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในการ
ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มี
สุขภาพ สุขอนามัยที่ดี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME และมาตรฐานของแพทยสภา โดยการส ารวจจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป  อาทิเช่น นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม และก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมโดยเพ่ิมขีดความสามารถของคนในชุมชน ท้องถิ่นในการ
พัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม 
น าไปสู่การพฒันาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนา พ่ึงพาตนเอง และการจัดการตนเอง ในการดูแล
สุขภาพ อนามัยการป้องกัน การดูแลบริบาลทั้งส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนชีี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
ไตรมาสที่ 1       9.1 กิจกรรม 1  :  โครงการวิจัยศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 



 
 
 
 
 
 
 

 
2) การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 กิจกรรม 2 :  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด   
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       1) กิจกรรมการทบทวนการเขียนค าขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

  
3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 



ไตรมาสที่ 2  กิจกรรม 1  :  โครงการวิจัยศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 กิจกรรมการ Focus Group และการสรุปผลการวิจัย 

1) กิจกรรมการ Focus Group วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 

             
 
 
 
 
 

 
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) การจัดท า TOWs Matrix วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 กิจกรรม 2 :  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย  โควสุวรรณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเยี่ยมชม
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
  

3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  



2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเยี่ยมชม
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(6)/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 
9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมย่อยที่ 2.2 :  การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานร่วมผลิต/โรงพยาบาลร่วมผลิต 
1) โรงพยาบาลมุกดาหาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) โรงพยาบาลยโสธร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  โรงพยาบาลยโสธร 
 
 
 
 

 
 

 



10. งบประมาณ : จ านวนทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    314,473   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :  123,277  บาท    
 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    288,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :  171,233   บาท    
 

        สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก ในห้วงของเดือนธันวาคม 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ 
 
11. สถานที่ /พื้นที่ด าเนินการ :  
 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2 พ้ืนที่ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร ยโสธร 
 3 ส านักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นและผ่านเกณฑม์าตรฐานของแพทยสภา 

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for 
Medical Education (WFME) และตามเกณฑ์แพทยสภาก าหนด 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้การด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องชะลอหรือหยุดด าเนินการ  

2 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ได้ในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

 
14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์  
     ต าแหน่ง : กรรมการและเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     โทรศัพท์ : 081- 9757757  E-mail : primmala9495@gmail.com 
 

 

 


