
 



  

สรุปผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 
 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก 
(คณะฯ มีเป้าหมายพัฒนา
พื้นที่ต าบลหนองหลวง
เป็นพื้นที่รูปธรรมบริการ
วิชาการ จากการสรุป/
ทบทวนการด าเนิน
โครงการxu2563 ร่วม
กัประชาชนและ อปท. ใน
พื้นที่ต าบลหนองหลวงที่
เข้าร่วมโครงการ มีความ
สนใจและเสนอให้
โครงการฯ ปี 2564 
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูก 
แปรรูป และการตลาด
ขมิ้นและกล้วยน้ าว้าแบบ
ครบวงจร) 

ช่วงสถานการณ์ระบาดของโควดิ19 และ
นายกเทศมนตรีหมดวาระ คณะฯ ด าเนินการดังนี้ 
- ประชุมปรับแผนการด าเนินงาน 
- ค้นหาแกนน าและสรา้งกลไก 
การท างานในพ้ืนท่ีเพื่อขับเคลื่อนกจิกรรม (กลุม่นาแปลง
ใหญ่ 2 กลุ่ม) 
- ด าเนินกิจกรรมตามมาตรการ 
ของท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย ได้แก่ จ ากัดจ านวนคน 
เว้นระยะห่าง สวมแมส วัดอณุหภมูิ และมจีุดเจลแอลกอ
ฮอลล ์
- จัดกิจกรรมนอกพ้ืนท่ีที่ไม่มผีล 
ต่อการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และ
การช้ีแจงโครงการให้เข้าใจเร่งด าเนินการตามแผน 
หลังจากการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรีแล้วเสร็จใ ช้
นักศึกษาที่เข้าร่วม เป็นนักศึกษาของคณะที่สามารถ
ก ากับและติดตามได้ 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 250,000 250,000 250,000 250,000 750,000 

ผล 32,480 32,480 120,086 564,954 750,000 
 

ปัญหาอุปสรรค :        
การด าเนินงานไตรมาสที่ 
1 และ 2 นอกจาก
สถานการณ์ระบาดของโค
วิด19 แลว้ ยังปัญหาที่
ส าคัญคือ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองหลวงซ่ึงเป็น
ผู้สนับสนุนและด าเนิน
โครงการร่วมกันตลอดปี 
2563 หมดวาระ และอยู่
ระหว่างการหาเสียง
เลือกตั้ง ท าให้การลงพื้นที่
ไปจัดกิจกรรมถูกเพ่งเล็ง
และท าได้ไม่เต็มที่ จน
เลือกตั้งเสร็จปลายเดือน
มีนาคม พร้อมทั้งเกิดการ
ระบาดของโควิด 19 อี
กระรอก นอกจากนี ้
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรมมีจ านวนน้อย
เนื่องจากมาตรการของ
มหาวิทยาลัย 
 

1.เกิดร่วมกัน 
ระหว่างหนว่ยงานทั้งภาค
ชุมชนและภาครัฐ 
2.ประชาชนมีแนว 
ทางการหารายได้เพิ่มขึ้น  
3.ประชาชนม ี
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
อาชีพ ดา้นการศึกษา และ
ด้านสุขภาวะ 
4.ประชาชนได้ท า 
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
5.ประชาชนมีความ 
รัก ความสามัคคี ในการ
ท างานร่วมกัน และอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
6.นักศึกษาได้เข้า 
ร่วมโครงการมีรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดบัรายได้ให้กับ
คนในชมุชน 

2.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุชน
ท้องถิ่น 
 

กิจกรรมท่ี 1  ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทาง
การท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึง
กลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือก าหนด
พ้ืนที่ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในการเป็นชุมชนต่อเนื่อง ได้แก่ 
พ้ืนที่ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และพ้ืนที่
ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
กิจกรรมท่ี 2 ได้ก าหนดพ้ืนที่และขออนุมัติโครงการในการ
ด าเนินการ จ านวน 498,660 บาท ระหว่างเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

ผล 0.00 200,000 200,000 400,000 800,000 
 

การพัฒนาท้องถิ่นนั้นทาง
มหาวิทยาลัยราชภฎัได้
ค านึงถึงการท างานบูรณา
การร่วมกันทกุภาคส่วน
กับหน่วยงานในพื้นที่โดย
ได้ให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการ
สร้างความสามารถในการ

1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ 5 ผลิตภัณฑ์  
2.จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์      
25 คนและอาจารย์เขา้
ร่วม 12 คน 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
1.ส่งเสริมการปลูกมันม่วง  
2.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพ่ือการแปรรูป 
3.การแปรรูปใบชะพลู (ผักอีเลิศ) 
4.ผลิตภัณฑ์จากโกโก้ (เส้นสปาเก็ตตี้โกโก้) 
5.ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบโกโก้  
กิจกรรมท่ี 3  การก ากับติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผล
การด าเนินงานโครงการในงบประมาณ 300,000 โดยการ
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ ในวันที่ 22 กันยายน 
2564  โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
1.การจัดจ าหน่ายมันม่วง         2.การแปรรูปผงมันม่วง 
3.การจัดจ าหน่ายปลาดุก         4.การแปรรูปปลาดุกตากแห้ง 
5.ชาอีเลิศ สูตรผสมใบเตย        6.ผงอีเลิศ สูตรเข้มข้น 
7.ใบชะพลู เคร่ืองเทศ             8.ขนมดอกจอกอีเลิศ 
9.เส้นสปาเก็ตตี้โกโก้              10.ผงโกโก้ 
11.ข้าวเกรียบโกโก้พร้อมทาน   12.ข้าวเกรียบโกโก้แห้ง 

แข่งขัน ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของ 
ประเทศและของจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการก าหนด
พื้นที่เป้าหมายในการ
พัฒนาผลิตนั้นได้มีการ
ประชุมภาคีเครือข่ายใน
การก าหนดพื้นที่และรับ
ฟังปัญหาจากส านกังาน
พัฒนาชุมชนเพื่อต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน   

3.จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 5 องค์ความรู ้
4.จ านวนรายวิชาใน
หลักสูตร ที่มีการบูรณา
การจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 10 รายวิชา 

3.โครงการส่งเสริม
ความรักความสามัคคี 
และวินัยของชาติ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย, 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าสื่อการเรียนการสอน ในหลักสูตร
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2564), 
กิจกรรมท่ี 3 การสร้างแกนน านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด รุ่น 2 จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
4 ประการ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพ่ือส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี และวินัยของชาติ, 
กิจกรรมท่ี 4 การสร้างแกนน าและเครือข่ายสถานศึกษา รุ่น 2 
ในการเผยแพร่หลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพ่ือส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี และวินัยของชาต,ิ 
กิจกรรม 5 การสร้างแกนน าและเครือข่ายชุมชน รุ่น 2 ในการ
เผยแพร่หลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
(หลักสูตรปรับปรุง 2564) เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
และวินัยของชาติ, 
กิจกรรม 6 การประกวดโครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
สถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน เพ่ือส่งเสริมความรัก ความ

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 200,000 200,000 200,000 100,000 700,000 

ผล 0.00 100,000 300,000 300,000 700,000 
 

ในสถานการณ์ปัจจบุันที่
ประชาชนในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา มี
แนวความคิดในทาง
การเมืองหรือความเห็น
ต่างในทางการเมือง ที่อาจ
ส่งผลต่อความความสมัคร
สมานสามัคคีของคนใน
ชาติและส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลัก อันได้แก ่
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

1. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชนต่อการ
เสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคี และวินยัของชาติ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความตระหนักรู้และมี
พฤติกรรมเชิงบวกต่อ
พัฒนาตนเองให้มีความรัก 
ความสามัคคีและวินยัของ
ชาติ อันจะน ามาซ่ึงสังคม
แห่งความสุขภายใต้ความ
แตกต่างทางสังคม และ
สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่น
ได้ 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
สามัคคี และวินัยของชาติ ภายใต้คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ, 
กิจกรรม 7 การน าไปใช้และการพัฒนาต่อยอดแกนน ากลุ่ม
สถานศึกษาและแกนน าชุมชน รุ่นที่ 1” เพ่ือส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี และวินัยของชาติ, 
กิจกรรม 8 การสร้างการวิจัย หัวข้อ “การส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี และวินัยของชาติ ส าหรับประชาชนใน เขตพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 

4 โครงการการ
พัฒนาระบบข้อมูล
ต าบลในจังหวัด 
 

กิจกรรม 1 วางแผนและเตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่ ไตร
มาส 3-4 ปีงบ 2564 
กิจกรรมท่ี 2 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบ
ข้อมูลต าบล (MOU) 
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 200,00
0 

200,000 300,000 300,000 1,000,000 

ผล 0.00 200,000 400,000 400,000 1,000,000 
 

ปัญหาอุปสรรค 
   เนื่องจากสถานการณ์
การติดต่อโรคติดเชื้อโค
วิค-19 ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมเกิดความลา่ช้า
และอาจไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ได้พัฒนาระบบข้อมูล
ต าบล 1 ระบบ 

5.โครงการสนับสนุน
สื่อวีดีทัศนประกอบ
การเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

1. พัฒนาสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือประกอบการเรียนรู้ 4 เร่ือง 
1.1 วิดีทัศน์ กิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาผู้สูงอายุโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
1.2 โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมต้นแบบเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 สารคดีเพ่ือการเรียนรู้ เร่ืองทรัพยากรเกลือท้องถิ่นเพ่ือวิถี
ชุมชนที่ยั่งยืน  
1.4 การขึ้นรูปเส้นใยจากรังไหมที่เหลือใช้สู่การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ 
2. การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกล ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข ระบบ
สารสนเทศ เพ่ือให้ใช้งานได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย iElearn (https://e- learning.reru.ac.th) 
3. อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาทักษะการผลิต
สื่อแบบคลิปวดิีโออย่างง่ายและเทคนคิการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในยุคโควิด-19 ด้วยระบบ iElearn (https://e-
learning.reru.ac.th)และการเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในยุคโควิด-19ด้วยระบบ iElearn 
(learning.reru.ac.th 
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 250,00
0 

250,000 250,000 250,000 750,000 

ผล 0.00 0.00 200,000 550,000 750,000 
 

ปัญหาอุปสรรค 
     เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 
– 19) ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปล่าช้า
ไม่สามารถด าเนินการจัด
อบรมให้กับนักศึกษาได้ 
 

 

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



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
6.โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาพบุคคลทกุกลุ่ม
วัยของประชาชนฯ 
 

ด าเนินงานในกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงวัยเรียน 
-สร้างเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต ความฉลาดทาง
อารมณ์ และการใช้สื่อดิจิทอลอย่างสร้างสรรค์ และ
สง่เสริมสุขภาพจิตวัยเรียนด าเนินงานในกลุ่มผู้สูงอายุ 
-สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ด้วยนวัตกรรม
ดนตรีบ าบัด และนวัตกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

ผล 0.00 200,000 200,000 400,000 800,000 
 

ลดจ านวนคนเข้ากลุ่มที่มี
ขนาดเล็กลง กลุ่มละ 5 
คน หรือใช้วิธีการเยี่ยม
บ้านกลุ่มเปา้หมายเป็น
รายบุคคล  
-การด าเนินงานช่วง 
สถานการณ์โควิด-19 ไม่
กระทบต่อแผนงานใน
ภาพรวม สามารถ
ด าเนินงานไดบ้รรลุ
วัตถุประสงค์และ 
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

1. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและการเจริญ
เติบและพัฒนาการสมวัย 
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
2.  ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยมีความรู้และ
พฤติกรรมในการใช้สื่อ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ใน
ระดับดี  ร้อยละ 100 
3. เด็กวัยก่อนเรียนมี
ความฉลาดทางอารมณ์
ในระดับดี  ร้อยละ 100 
4. เด็กวัยเรียนมี
สุขภาพจิตในระดับดี     
ร้อยละ 100 
5. ผู้สูงอายุกลุ่มตดิสังคม 
มีความรู้และทักษะการ
ใช้ดนตรีบ าบดัในการ
ดูแลสุขภาพในระดับดี        
ร้อยละ 100 
6. ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมี
ความรูและทักษะการ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ในระดับดี ร้อยละ 100 

7. โครงการวิศกร
สังคม 

กิจกรรม 1 ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
วิศวกรสังคม ในระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 
กิจกรรม 2 ด าเนินโครงการวิศวกรสังคมเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างสรรค์ชุมชน ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
กิจกรรม 3 ด าเนินการในไตรมาสท่ี 3 – 4 การด าเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ทักษะกระบวนการของวิศวกรสังคม โดยมีคุณลักษณะ
หลัก 4 ประการ  ในระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 100,000 100,000 200,000 1500,00
0 

550,000 

ผล 0.00 200,000 200,000 400,000 550,000 
 

 เนื่องจากสถานการณ์การ
ติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 
ท าให้การด าเนินกจิกรรม
เกิดความล่าช้าและอาจไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษาจ านวน 90 
คน ได้เรียบรู้ทักษะ 4 
ประการของวิศวกรสังคม 
2. อาจารย์/บุคลากร 
จ านวน 36 คน ได้เรียนรู้
กระบวนการพัฒนา
นักศึกษาโดยโมเดลวิศวกร
สังคมและน ากระบวนการ
ของโมเดลวิศวกรสังคมไป
บูรณาการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
8.โครงการบรกิาร
วิชาการแกส่ังคม 
 
1. กิจกรรมการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพต าบลตาม 
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU)  
2. กิจกรรมการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูม ิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ต้นทาง (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นบุคลากรจากทุกคณะ เพื่อท าหน้าที่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ บุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
รวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
การประกันคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรให้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการบริการ   วิชาการมาใช้ในการ
เรียนการสอนและส่งเสริมหน่วยงานให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งข อง
หน่วยงาน ชุมชนและองค์กรภายนอก   
กลางทาง (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) ได้
ด าเนินการ 
1. การประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการครั้งที่ 1/2564 
ในวันที่  4 มิถุนายน 2564  โดยสรุปผลการประชุมการ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2564 ดังนี้  
- ก าหนดประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประเด็นการให้บริการวิชาการ  
- พื้นที่ด าเนินการ : อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิจารณา
ชุมชนตาม MOU คือ ต าบลท่าม่วง ต าบลเกาะแก้ว และต าบลมะ
อึ เป็นพื้นที่ด าเนินการบริการทางวิชาการ 
- ระยะเวลาการด าเนินการ : ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564  
- งบประมาณด าเนินการ คณะละ 25,000 บาท 
2. การทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เนื่องจาก 
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลต าบลท่า
ม่วง เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
เทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ครบ
ระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี จึงได้ก าหนดจัดการทบทวนบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขึ้น โดยเข้าพบนายกเทศมนตรีทั้ง 
3 เทศบาล ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 และวันที่ 22 
มิถุนายน 2564 เพื่อปรึกษาหารือนโยบายความร่วมมือและ
ก าหนดวันที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
และศักยภาพแต่ละต าบล   
3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการ

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 50,000 50,000 100,000 1000,000 300,000 

ผล 50,000 50,000 100,000 1000,000 300,000 

 
 

 1. จากการวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชน พบวา่ 
ชุมชนยังมีปัญหา ดา้น
เศรษฐกิจ ประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงสร้างพื้นฐาน 
คุณภาพชีวิตและสังคม 
การศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย
ช่วยพัฒนาผา่นความ
ร่วมมือทางวิชาการ  
2. เนื่องจากอ าเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
เป็นพื้นที่บริการทาง
วิชาการ เพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นและสังคม 
ประกอบดว้ย 
1. กิจกรรมการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพต าบลตาม 
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU)  
2. กิจกรรมการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ประชาชน ต าบลละ 30 คน ท าให้ได้ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรค และโอกาส ของต าบล  
ปลายทาง (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) ได้
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ ความถนัด 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยงสร้างองค์
ความรู้ สวัสดิการต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ดังนี้ 
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ :  การจัดท าแหล่งเรียนรู้
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในเขตป่าโคกทุ่งบะ 
เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นพืช
สมุนไพรในป่าโคกทุ่งบะ 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ความรู้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้พัฒนาเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชน 
และวิถีชุมชน ผ่านแอปพลิเคชัน 
3. คณะพยาบาลศาสตร์  : ได้จัดกิจกรรมชีวิตวิถีปกติใหม่ (New 
Normal) คนไทยปลอดภัยโควิด 19  เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ความตระหนักของประชาชนในชุมชนเรื่องการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน
ด้วยอาหารดี สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิค-19 เพื่อ
ถ่ ายทอดองค์ความรู้  ทักษะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

9.โครงการท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม 

ไตรมาส 1-2  : ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ 
การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้ในประเพณีบุญผะเหวด  ซึ่งเป็นประเพณี
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาหลายสิบปี ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้พิธีการต่างๆ  เร่ิมตั้งแต่พิธีเชิญพระอุปคุต 
พิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน การให้ทานของพระเวสสันดร
ชาดก รวมไปถึงเรียนรู้  เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งในแต่ละ
กัณฑ์ จะมีพระคาถา รวมกันถึง 1,000 พระคาถา ยกตัวอย่าง
เช่น กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร  เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ ประสาทพร

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 100,000 100,000 200,000 100,000 500,000 

ผล 100,000 100,000 200,000 100,000 500,000 
 

ปัญหาอุปสรรค 
   เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 (Covid - 19) 
ก าลังระบาดระลอกใหม่ 
จึงยังไม่มีความชัดเจใน
รูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม และยังไม่ได้
แบ่งหน้าที่การด าเนินที่
ชัดเจน  รอประเมิน

ได้ผลงานดา้น 
วารสารวิชาการ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม “วารสาร
ทุ่งกุลา” ฉบับที่ 1 1. 
บทความเร่ือง ความ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจครัวเรือนของ
ชาวนาในลุม่แม่น้ าชี 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
แก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเปน็พระราชมารดาของพระ
เวสสันดร  อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้ คือ ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์
สมบัตดิังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นทีช่อบเนื้อเจริญ
ใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ อีกเช่นเดียวกันจะได้
บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างที่งดงาม มีความ
ประพฤติดีกริยาเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติตนให้เป็นผู้พ่ึงประสงค์ คือประพฤติตนให้อยู่
ในกรอบของความถูกต้องและความดี ทั้งปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคนและให้มีความเที่ยธรรม ไม่
ล าเอียง ได้อีกด้วย 
ไตรมาส 3-4 : โครงการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
จัดท าวารสารเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 6 เร่ือง และ สร้าง
แหล่งเรียนรู้ จ านวน 2 แหล่งเรียนรู้ คือ พระธาตุอูปมุง วัด
พระธาตุอุปมุง ต าบลโพธิ์ศรีสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และ  สิมโบราณวัดเหนือบ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดวารสารวิชาการ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม “วารสารทุ่งกุลา” ฉบับที่ 1 
1. บทความเร่ือง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครัวเรือน
ของชาวนาในลุ่มแมน่้ าชี พุทธศักราช 2440 - 2520 
2. บทความเร่ือง พระธาตุพนมจ าลองเมืองร้อยเอ็ด : สัญญะ
แห่งศรัทธารูปแบบใหม่ในอีสาน 
3. บทความเร่ือง “ข้าวหนม หรือขนม” กับวัฒนธรรมการกิน
ของหวานของคนอีสาน 
4.บทความเร่ือง ยกอ้อยอครู หมอล าฉวีวรรณ ด าเนิน 
5.บทความเร่ือง การใช้กิจกรรมตัวอย่างเพ่ือพัฒนาสื่อการสอน
ในรายวิชาการออกแบบสื่อและนวัตกรรมศิลปศึกษา และการ
จัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ศิลปะ โดยใช้เทคนิค
ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการพิมพ์ย้อมจากสีธรรมชาติ  
6. บทความเร่ือง พระเวสสันดรชาดกกับศิลปะไทยในวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทย : พระธาตุอูปมุง วัดพระธาตุอูปมุง ต าบล
โพธิ์ศรีสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเชื่อมโยงให้
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา SOS4209 

สถานการณ์ ก่อนจะสรุป
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
จัดด าเนินกิจกรรมในแจ่
ละไตรมาส 

พุทธศักราช 2440 - 
2520 
2. บทความเร่ือง พระ
ธาตุพนมจ าลองเมือง
ร้อยเอ็ด : สัญญะแห่ง
ศรัทธารูปแบบใหม่ใน
อีสาน 
 3. บทความเร่ือง “ข้าว
หนม หรือขนม” กับ
วัฒนธรรมการกินของ
หวานของคนอีสาน 
4.บทความเร่ือง ยก
อ้อยอครู หมอล า
ฉวีวรรณ ด าเนิน 
5.บทความเร่ือง การใช้
กิจกรรมตัวอย่างเพ่ือ
พัฒนาสื่อการสอนใน
รายวิชาการออกแบบสื่อ
และนวัตกรรมศิลปศึกษา 
และการจัดชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ศิลปะ โดยใช้
เทคนิคศิลปะภาพพิมพ์
ด้วยกระบวนการพิมพ์
ย้อมจากสีธรรมชาติ  
6. บทความเร่ือง พระ
เวสสันดรชาดกกับศลิปะ
ไทยในวัดจังหวัดร้อยเอ็ด 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หลักสูตรครุ
ศาสตร์-บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
สร้างแหล่งเรียนรู้ โดยจัดท าป้ายความรู้ เพ่ือจะใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าหรือพัฒนาชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป รายวิชาของอาจารย์ ดร.เกศินี  
ศรีวงค์ษา 
2. การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทย : สิมโบราณวัดเหนือบ้านท่าม่วง ต าบลท่า
ม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเชื่อมโยงให้เข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา SOE4209 ท านุบ ารุงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ โดย
จัดท าป้ายความรู้ เพ่ือจะใช้ประโยชน์เป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าหรือพัฒนาชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป 
รายวิชาของอาจารย์ ดร.เกศินี  ศรีวงค์ษา 

10.โครงการพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการ
สอน นศ.ครู 12 
สาขาวิชา  
 

   เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้กิจกรรมคลาดเคลื่อน 
โดยหลายสาขาเปลี่ยนกระบวนการเป็นการอบรมออนไลน์
ทดแทน และได้ด าเนินการครบทุกสาขาวิชาโดยนักศึกษาได้น า
ความรู้จากศาสตร์การสอนของตนเองผ่านการอบรมออนไลน์
ได้น าไปใช้ในโรงเรียนที่ตนเองฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่  
ประมาณ 500 โรงเรียน ตามจ านวนของโรงเรียนที่นักศึกษาได้
ออกฝึกประสบการณ์ ซึ่งนักศึกษามีความพร้อมในการสอนแบบ
ออนไลน์ตามศาสตร์สาขาของตน รวมถึงการสอนแบบ 5 on 
ตามที่ สพฐ.มีนโยบาย ให้แต่ละสถานศึกษาปรับกระบวนการ
สอนตามสถานการณ์ของโรงเรียนนั้น โดยในระหว่างนี้ยังคงมี
การอบรมออนไลน์เกี่ยวกับทักษะและการสอนให้สอดคล้องกับ
การเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านของการท า
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 300,000 300,000 300,000 360,000 960,000 

ผล 0.00 0.00 400,000 560,000 960,000    

 

ปัญหาอุปสรรค.... 
  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในประเทศ
ไทย  มีการตรวจพบเชื้อ
อย่างต่อเนื่อง โดยมี
แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 
หลายสถานศึกษาได้ปิด
เพื่อลดผลกระทบ ซ่ึงท า
ให้กิจกรรมการอบรมที่แต่
ละสาขาวิชาได้ก าหนดไว้
ในช่วงเดือนเมษายน โดย
ในช่วงดังกล่าวนักศึกษา
จะได้กลับมาจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมการอบรมตามแต่
ละศาสตร์สาขาได้วาง
เอาไว้เพื่อให้พร้อมส าหรับ

1) มีความรู้ในด้านทักษะ
และเทคนิคการสอนใน
ศาสตร์ของตนเองอย่างดี 
2) สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการทดสอบและ
ประเมินสรรมถนะวิชาชีพ
ครูได้อย่างมีคุณภาพ 
3) ผลงานวิจยัได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือใน
วารสารไม่ต่ ากว่า TCI 2 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
การลงพื้นที่ 1 โรงเรียน 1 
สาขาวิชา ซ่ึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ตามแผน 
ปัญหาอุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID – 19) ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปล่าช้าไม่
สามารถด าเนินการจัด
อบรมให้กับนักศึกษาได ้

11.โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านการ
เขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักศึกษาครู เพื่อพัฒนาทักษะการอา่นและ
การเขียนของนักเรียน จากผลการด าเนินงานในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ คณะ ด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซ่ึงมีนักศึกษาสนใจเข้า 
รวมโครงการคือ 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 โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอา่นการเขยีนของ
นักเรียน คือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์นาคิน และทีมงาน มา
เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการด าเนินกิจกรรมตลอด
ทั้ง 2 วัน คณะด าเนินงานได้จัดท าแบบ ประเมิน และด าเนินการ
สรุปโครงการต่อไป 
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม E-
Book เพื่อการอานและเขยีนส าหรับผู้เรียน จากผลการ
ด าเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะด าเนินงานไดจัดอบรม
ใหกับนักศึกษาครู คณะ ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด 
ซ่ึงมีนักศึกษาสนใจเขารวมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 
3 ชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 5 ในแตละสาขาวิชา ดังนี้  
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 59 คน    
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 5 คน คณะด าเนินงาน ได้
ด าเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานปฏิบัติ

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 100,000 100,000 100,000 200,000 500,000 

ผล 0.00 0.00 200,000 300,000 500,000    

 

ปัญหาอุปสรรค.... 
1.การประสานงานกับ 
โรงเรียน มีการยกเลิก
การเข้าร่วมอบรม
บางส่วนเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 
ในประเทศไทย แต่
เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วง
ระบาด ทางคณะ
ด าเนินงานจงึมีมาตรการ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 2.  ความ
ชัดเจนในระเบียบการ
เบิกจ่ายฯ และความ
เข้าใจในระเบียบการ
เบิกจ่ายฯ ของคณะ
ด าเนินงาน ที่ยังไมช่ัดเจน 
ท าให้เกิดการแก้ไข
โครงการหลายครั้งก่อน
ได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้
การอนุมัติโครงการล่าช้า 
และคณะท างานต้อง

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



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา นวัตกรรม E-Book เพื่อการอานและเขยีนส าหรับ
ผูเ้รียน คือ อาจารยธเนศ ยืนสุข มาเปนวิทยากรบรรยายเชิง 
ปฏิบัติการในการด าเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน คณะด าเนินงาน
ไดจัดท าแบบประเมิน และด าเนินการสรุป โครงการตอไป 
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรม e-
book เพื่อการอ่านและเขยีนของ ผู้เรยีน จากผลการด าเนินงาน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับ
นักศึกษาครู คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ซ่ึงมี
นักศึกษาสนใจเข้ารวมโครงการคือ นักศึกษาชั้นปีที ่2 จ านวน 2 
สาขาวิชารวมทั้งสิ้น 90 ดังนี้  
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 60 คน  
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา จ านวน 30 คน  
      คณะด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากร
ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านการเขียนของนักเรียน เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนานวัตกรรม e-book เพื่อการอ่านและเขียนของผู้เรียน คือ 
อาจารย์ดร.ทองมี ละครพล และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย
และ อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ในแต่ละรุ่นมีการ
การด าเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน คณะด าเนินงาน ได้จัดท าแบบ
ประเมินและด าเนินการสรุปโครงการต่อไป ซ่ึงภายหลังจาการ
อบรมคณะด าเนินการโครงการได้ติดตามผลการด าเนินงานและ
พบว่า นักศึกษาทุก คนมีความรู้  และทักษะในการพัฒนา
นวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เห็นได้จากผลงานของนักศึกษา 

ส ารองเงินเพ่ือใช้ใน
ราชการก่อน 

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน 
ของผู้เรียนในระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

12. โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

      ศูนย์ภาษา ได้ด าเนินการจ้างเหมาพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR 
พร้อมสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 5,000 
สิทธิ์ โดยมีกิจกรรมและวิธีการอบรมดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 จ านวน 1,200 คน  
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 63 จ านวน 1,200 คน  
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 62 จ านวน 1,232 คน  
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 จ านวน 1,088 คน   
    รวมทั้งสิ้น 5,000 คน 
วิธีการอบรม 
- ด าเนินการจัดสอบ CEFR ให้นักศึกษา กลุ่มละ 1 คร้ัง 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 

ผล 0.00 0.00 700,000 1,100,00
0 

1,800,000 

 

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

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



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
- จัดสอบประเมินผล (Pre-post Test ให้นักศึกษา 2 คร้ัง  
- จัดวิทยากรเพื่ออบรมและบรรยายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR (On-line) ให้นกัศึกษาจ านวน 4 ครั้ง 
- จัดวิทยากร อบรมคอร์สพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ใหแ้ก่นักศึกษา จ านวน 12 ชั่วโมง  (On-line) 
- อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม 2 ครั้ง 

เข้าอบรมเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งขัดต่อประกาศจังหวัด
ร้อยเอ็ด จึงไม่สามารถ
ด าเนินงานในช่วงเวลา
ดังกล่าวได ้
 

มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ The 
Common European 
Framework of 
Reference for 
Language (CEFR)  
เป็นต้น 

13. โครงการบ่ม
เพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Start up) 
 

      กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านความเป็น
ผู้ประกอบการและถ่ายทอดหลักสตูรได้ด าเนินโครงการ
โดยให้กลุม่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ
นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายได้รว่มพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ แนะน าเทคนคิการเขียนแผนการตลาด
เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรดา้นความเป็นผู้ประกอบการและถ่ายทอด
หลักสตูร  โดยให้นักศึกษาร่วมส่งแผนการตลาดและการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านคลิปวิดโีอ 
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 100,000 100,000 100,000 200,000 500,000 

ผล 0.00 100,000 200,000 200,000 500,000 

 

-  ได้รับความร่วมมือจาก
นักเรียนนักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ในชุมขนและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มี
นักศึกษาในพื้นที่บรกิาร
เข้าร่วม 10 คน จาก 1 
สถาบันการศึกษา และมี
นักศึกษามหาวิทยาลยัใน
คณะต่าง ๆ จ านวน 198 
คน ในการเข้าร่วมอบรม
และรวมกลุ่มกันเป็นทีมใน
การประกวดการเขยีน
แผนการตลาดและการ
น าเสนอผ่านคลิปวีดีโอ มี
การผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 120คน 
2.มีแผนการตลาด ที่
สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 21 แผน 
3.มีคลิปวีดีโอ น าเสนอ
แผนการตลาด 21 คลิป
วิดีโอ 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
14. โครงการพัฒนา
สมรรถนะการบริการของ
ศูนย์วิทยบริการในยุค
ดิจิทัล 

1) รวบรวมและวิเคราะหป์ัญหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ศักยภาพ 
2) จัดตั้งบุคลากร/หน่วยงานที่มีส่วนเกีย่วข้องการพัฒนาแหล่ง
สารสนเทศ/แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
4) ด าเนินการตามแผน ปรับปรุงและทบทวนแผนงาน 
5)สรุปและรายงานผลระยะเวลา 1 ปี 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 

ผล 0.00 200,000 300,000 700,000 1,200,000 

 

   -แหล่งสารสนเทศ/ 

แหล่งเรียนรู้ส าหรับ

นักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากรไม่ได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องขาด

การยกระดับแหล่ง

สารสนเทศ/แหล่งเรียนรู้

ท้องถิ่น ที่มีอยู่ในชุมชน

ให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของชุมชน

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

ได้ 
 

1) มีทรัพยากร
สารสนเทศทั้งสิง่พิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจ าเป็น
ของหลักสูตร จ านวน
ทั้งสิ้น 53 หลักสูตร 
2) บุคลากรศูนย์วิทย
บริการได้รับการ
สนับสนุนด้านวชิาชีพ
และการบริหาร
สารสนเทศ จ านวนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75  
ต่อปี ศูนย์วิทยบริการ
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
แหล่งสารสนเทศ/แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน
มหาวิทยาลัย 

15.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่
สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 

กิจกรรมที่ 1  : การพัฒนาแอพลิเคชันเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ กรณีศึกษา ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติป่าโคกท่าสี 
บ้านท่าสี – หนองส าราญ และป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก 
กิจกรรมที่ 2 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ
ข้อมูลสตัว์เศรษฐกิจ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูม ิ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไทม์ไลน์
บุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 50,000 50,000 100,000 100,000 300,000 

ผล 50,000 50,000 100,000 100,000 300,000 

 

ปัญหาและอุปสรรค :                          
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 
(Covid-19) ท าให้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
การอบรมการใช้งานแอ
พลิเคชันไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 
1.ปัญหาด้านข้อมูล
ส าหรับการติดต่อสื่อสาร 
ไม่มีแหล่งรวบรวมข้อมูล
ที่ใช้ส าหรับการค้นหา
ข้อมูลที่เฉพาะด้าน เช่น 
เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง
ของฟาร์มหรือเกษตรกร
ผู้ขาย เป็นต้น 

1) ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถน าระบบ
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 
2) ได้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ใน
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ 
3) กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าเทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์กับการ
บริหารจัดการข้อมูลสัตว์
เศรษฐกิจ เช่น การ
สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น 
การนัดหมายในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขาย  



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
2.ปัญหาด้านสถานณ์การ
โควิด 19 ที่ไม่สามารถ
เปิดตลาดหรือขน
สินค้าเข้าไปสู่แหล่งการ
ขายได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของการ
รวมกลุ่มของประชาชน 
3.ปัญหาด้านการติดเชื้อ
โรคในสัตว์บางประเภท 
ซึ่งจะส่งผลต่อการขนย้าย
สัตว์เพ่ือน าไปขาย 

 

เป็นต้น 
4) บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีความสบายใจ
เมื่อเข้าใกล้เพ่ือนร่วมงาน 

16.โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

      ได้มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานแตล่ะ
กิจกรรมใหส้ามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยการบริหาร
จัดการงบประมาณให้เกิดคุ้มค่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 200,000 300,000 500,000 500,000 1,500,000 

ผล 200,000 300,000 500,000 500,000 1,500,000 

 

ปัญหาอุปสรรค :  
    การด าเนินงานบาง
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผน เนื่องจากปัญหา
สถานการณ์ โควิด 19 
จึงท าให้งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินงานบาง
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้ต่อไปได้ โดย
การบริหารจัดการ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

17. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ด้านกีฬาและกิจกรรม 

        เนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรสั
โคโรน่า COVID-19 ท าให้การจัดการแข่งขันในรายการ
ต่างๆถูกเลื่อนออกไป จึงเป็นเหตุให้ไมส่ามารถวัดผล
ความส าเร็จในเชิงประจักของโครงการได้ แต่ศูนย์กีฬา
และนันทนาการกย็ังมกีารด าเนินการเพื่อให้นักศึกษา
และทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยได้มอีุปกรณ์ส าหรับเตรยีม
ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านกีฬา
และนันทนาการ และดา้นกีฬาเพือ่ความเป็นเลิศการ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 200,000 200,000 300,000 300,000 1,000,000 

ผล 200,000 200,000 300,000 300,000 1,000,000 
 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถ
ด าเนินโครงการตามที่
วางแผน ซึ่งขัดต่อ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 
จึงไม่สามารถด าเนินงาน
ในช่วงเวลาดังกล่าวได ้
 

     นักศึกษามีความ
อุปกรณ์เพียงพอส าหรับ
การเตรียมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันมากข้ึน 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
18.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

    เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา (โควิด - 19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่อได้บางกิจกรรม  
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2560  
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิเคราะห์
และประเมินค่าเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลัก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคและ
วิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ. 2564  
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
พัฒนาทักษะภาษาทางประเทศส าหรับบุคลากรเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
กิจกรรมท่ี 7 : กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
กิจกรรมท่ี 8 : กิจกรรมการด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
กิจกรรมท่ี 9 : กิจกรรมการด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
กิจกรรมท่ี 10 :  กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพใยนการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิค
การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ  
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

ผล 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 
 

เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดเชื้อไวรสัโค
โรน่า (COVID – 19) 
ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปล่าช้าและบาง
กิจกรรมไมส่ามารถ
ด าเนินการจัดได ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดท า
รูปแบบกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในด้านความก้าวหน้าใน
สายงานและวิชาชีพ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ค่างาน การก าหนด
กรอบของต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งเพื่อก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
4. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ผลิตผลงานแสดงถึงความ
ช านาญ/เชี่ยวชาญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
5. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน
ด าเนินการขอก าหนดระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
6. บุคลากรมีศักยภาพและ
สมรรถนะในการสนับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 4.0 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
19.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การด าเนินงาน 
1) มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดมมีาตรฐานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 
2) มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดพฒันาศักยภาพในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมด้านการประกันคณุภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดมกีารพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 400,000 450,000 450,000 400,000 1,700,000 

ผล 400,000 450,000 450,000 400,000 1,700,000 
 

1. การด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะ  
และสถาบัน ในห้วง
สถานการณ์โควิด 
ด าเนินการทั้งในรูปแบบ 
Online และ Onsite 
เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างประสิทธภิาพ 
และปรับตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น 
2. การด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสา
ธารสุขที่ภาครัฐก าหนด ใน
ด้านการท างาน ได้เพิ่ม
ความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัวในการท างาน 
โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับ
กระบวนการท างาน            
การเปลี่ยนการประชุม 
โดยใช้ผ่านระบบออนไลน์
เป็นหลัก เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์   
ที่เปลี่ยนแปลง 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพระดับ
ห ลั ก สู ต ร  คณ ะ แ ล ะ
สถาบัน 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดพัฒนาศักยภาพ
ในการสร้างความรู้และ
น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ก า ร
ประกันคุณภาพอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีการพัฒนาการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

20.โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

1.ด าเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชั้น1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาฯ 
2.ด าเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
3.ด าเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
4.ด าเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 500,000 500,000 700,000 800,000 1,500,000 

ผล 500,000 500,000 700,000 800,000 1,500,000 
 

ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) จาก
การเข้าติดตั้งระบบจาก
ผู้รับจ้าง 

ระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยามี
ระบบรับส่งสัญญาณใน
การให้บริการแก่
นักศึกษาบุคลากรและบุ
คลภายนอก สามารถใช้
งานระบบอินเตอร์เน็ต
ในการติดต่อสื่อสารการ



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
5.ด าเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาคารครุศาสตร์ 
6.ด าเนินโครงการจ้างติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก อาคารเรียน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
7.วัสดุซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและระบบเครือข่าย 

เรียนการสอนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 

21. โครงการพัฒนา
ศักยภามหาวิทยาลัย 
สู่องคก์รนวัตกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมตามแผนด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว้ จ านวน 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด จ านวน 4 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลยัตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ      
จ านวน 17 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านกังานอธิการบดี การจดัซื้อวสัดุ
ซ่อมบ ารุง การจ้างเหมาบรกิาร จ านวน  92  ครั้ง  
 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,139,000 8,639,900 

ผล 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,139,000 8,639,900 
 

1) แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน 
2) การด าเนินงานอยู่
ภายใต้สถานการณ์
ไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ส่งผลต่อ
กระบวนการ
ด าเนินงานและค่า
เป้าหมายที่วางไว้ 
 

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

22.โครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน 

ต้นทาง (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) เพือ่
ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพือ่เขา้ร่วม
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้จัด
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชน ในระหว่าง
วันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับโครงการชุมชนปลอดขยะ ตามเกณฑก์ารพิจารณา
ตัดสินโครงการชุมชน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)     
ปี 2564 ประกอบด้วย 
1. นโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง 
2. การมีส่วนร่วมและจิตอาสาจัดการขยะในชุมชน 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 50,000 50,000 100,000 100,000 400,000 

ผล 50,000 50,000 100,000 99,859.57 400,000 
 

1. จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ปริมาณขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึน 
และปัจจุบันยังไม่มีระบบ
การจัดการที่เหมาะสม
และทั่วถึง รวมทั้งมีพ้ืนที่
อีกจ านวนมากที่ยังมีการ
ก าจัดที่ยังไม่ถูกวิธีส่งผล 
กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 
2. จังหวัดร้อยเอ็ดมี
ต้องการสนับสนุนให้ 

1) ได้ข้อมูลการวิเคราะห์
ตนเองของชุมชนเพื่อเข้า
ร่วมโครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) ปี 
2564 จ านวน 5 ชุมชน 
2) อาจารย ์บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารว่ม
โครงการ จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 93.60   



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชมุชน โดยใช้หลัก 3 Rs 
4. ผลส าเร็จการด าเนินงานชุมชนปลอดขยะและความ
ย่ังยืน 
5. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลางทาง (ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564) 
เน่ืองจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ท าให้ยังไม่สามารถ 
จัดกิจกรรม 1 : ส าหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้ และไม่
สามารถลงพื้นที่ ด าเนินการกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้ได้  
จึงด าเนินการปรับ  
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่น โดยปรับจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการลงเพือ่ให้
สามารถด าเนินการในสถานการณ์ (โควิด-19) ได้ และ
กิจกรรมที่ 3 ปรับจากกิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นกิจ
กรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
    ปลายทาง (ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564) 
เพื่อสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งการจัดการขยะอย่างถกูวิธี ได้จัด
กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดขึ้นในวันที่ 
13 กันยายน 2564 ให้กับกลุ่มนักศึกษา มหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน และเพือ่สร้างความ
ย่ังยืนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนจากปัญหาขยะ ได้จัดการกิจกรรมที่ 3 การบริหาร
จัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ) ในระหว่างวันที่ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเทศบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้าร่วมเตรียมความ
พร้อมประกวดโครงการ
ประกวดชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) และจาก
การด าเนินโครงการที่
ผ่านมา พบว่า ประชาชน
ยังขาดความรู้ด้านการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี ส่งผล
กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ท้องถิ่น  
 3. มหาวิทยาลัย มีความ
ต้องการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม ของ
คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา และจากการ
ด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
พบว่า นักศึกษา ทิ้งขยะ
ไม่ถูกที่ขาดจิตส านึก 
และขาดความรู้ด้านการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี ส่งผล
กระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 

- ผู้เข้าโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจ มจีิตอาสาใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวด 
ล้อม (ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 )  
 - มหาวิทยาลยัฯ เป็น
สถาบันอนุรักษธ์รรมชาติ
และสภาพแวดล้อม 
(สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58)   
 -  คณาจารย ์บุคลากร 
และนักศึกษา มรภ.
ร้อยเอ็ด มีส่วนรว่มในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพ 
แวดล้อม รว่มบริหาร
จัดการขยะ และร่วมเป็น
เครือข่ายในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยฯ และชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มี
ความมั่นใจและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71) 
3) ผู้บริหาร เจา้หน้าที ่
องค์การปกครองกับ
ท้องถิ่น และประชาชน 
จ านวน 5 ชุมชนๆละ 30 
คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมจ านวน 158 คน ( 
คิดเป็นร้อยละ 100) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
9-13 กันยายน 2564 และมอบถงุขยะต้นแบบให้กับ
ชุมชน 5 หมู่บ้าน  

ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 84.80  
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้และรับมอบคู่มือ
การบริหารจัดการขยะท า
ให้มหาวิทยาลยัเป็นแหล่ง
บริการวิชาการเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 
- ชุมชนได้รับพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่น (มี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองนี้ หลัง การอบรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  
และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03)  
- เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น 
จ านวน 5 แห่ง 
 

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

การด าเนินงาน ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้
เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด - 19  ดังน้ันจึงใช้
วิธีการหาข้อมูลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสีเขียว
จาก มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ UI รวมใช้
วิธีขอค าปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ผ่านทางรูปแบบ
ออนไลน์และการด าเนินงาน ด าเนินการได้ในไตรมาส 4  4 
กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ได้ด าเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม 1 :  ศึกษาดูงาน ด้าน

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 50,000 50,000 100,000 150,000 350,000 

ผล 50,000 50,000 100,000 150,000 350,000 
 

ปัญหาอปุสรรค 
   การด าเนินโครงการ
และกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามแผน เน่ืองจากเกิด
สถานการ์โควิด – 19 
ซ่ึงเกิดผลกระทบต่อ
กิจกรรมบางกิจกรรม 
และปรับเปล่ียนบาง

    มีฐานข้อมูล 
โครงการ กิจกรรม 
สอดคล้องตามเกณฑ์ 
UI Green Metric 
World University 
Ranking 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
การจัดการขยะมูลฝอยและมหาวิทยาลัยสีเขียว (ไม่สามารถ
เดินทางไปศึกษาดูงานได้เน่ืองจากอยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ใช้
วิธีการขอค าปรึกษาแทน) 
กิจกรรม 2 :  กิจกรรมการจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กิจกรรม 3 :  กิจกรรมการจัดการของเสียภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรม 4 :  กิจกรรมการบริหารจัดการน้ าภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรม 5 :  กิจกรรมการขนส่งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 6 :  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กิจกรรมเพือ่ให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

24.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
ทรัพยากร สิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ดสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม    
 

กิจกรรมในครั้งน้ี ได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่าย
สาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ 
ฝ่ายสวัสดิการ ได้ด าเนินการกิจกรรมพัฒนางาน อาคาร
สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ดูแลงานก่อสร้าง พัฒนา
จัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

ผล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 
 

- 1) อาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค สิ่ง
อ านวยความสะดวก
พร้อมให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด   
2) มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การพัฒนา ซ่อมบ ารุง 
ของงานอาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภคให้มี
ความพร้อมในการ     
ใช้งาน     
3) มีสภาพแวดลอ้มที่
เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
เหมาะสม  
 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
25. โครงการผลิต
แพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กิจกรรมที่ ๑ :  โครงการวจิัยศึกษาส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ ๒ :  โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ ๓ : โครงการการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
       ด าเนินการปรับเปลีย่นกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ เช่น การประชุม ปรึกษาหารือและ
รายงานผลการด าเนินงานผา่นระบบออนไลน์ และ
ด าเนินการจัดส่งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชียลมิเดีย และไปรษณยี์ 

ปี
2564 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 500,000 500,000 150,000 150,000 1,300,000 

ผล     1,300,000 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
   เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) ท าให้
การด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ชะลอหรือหยดุ
ด าเนินการในห้วง   
ต้นปี 
 

1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 
2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดมีหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่
ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของแพทย
สภา 
3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด มผีลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
World Federation 
for Medical 
Education (WFME) 
และตามเกณฑ์แพทย
สภาก าหนด 
 

 

 


