
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

รอบ 6 เดือน 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 



รายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
         1. ประชาชน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จ านวนรวม  100 ครัวเรือน 
  2. ภาคีเครือข่ายหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
 3. อาจารย์ นักศึกษา 
 
    ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Outputs) 

ผลผลิต (Output ) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. จ านวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ ว
ประเทศร่วมกันด าเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  

38 

2. ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

1. จ านวนครัวเรือน/หมู่บ้านที่มหาวิทยาลัย   ราช
ภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 

100 ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความ
ยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) 
2.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 
3.จ านวนรายวิชาในหลักสูตรทีม่ีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชน 

≥ 60 
 

≥100 
 

≥ 2 
 

เชิงคุณภาพ 1.ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

≥ 15 
 

เชิงเวลา การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ปี 2565 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
           1) จ านวนครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
           2) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 คน 
 3) จ านวนรายวิชาในหลักสตูรที่มกีารบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 รายวิชา 

4) ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 :  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564   
                  1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปขมิ้นชันเชิงเศรษฐกิจ 
ไตรมาสที่ 2 
 กิจกรรม 2  - การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 กิจกรรม 3 :  การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บผลผลิตขมิ้นและกล้วย 
 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสรุปบทเรียนการผลิตขมิ้นและกล้วยเพ่ือการแปรรูปเชิงเศรษฐกิจ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินจัดการประชุมสรุปบทเรียนการผลิตขมิ้นและ

กล้วยเพื่อการแปรรูปเชิงเศรษฐกิจที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พื้นที่
เป้าหมาย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองส าราญ ม.4 และ บ้านหนองยาง ม.7 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       
โดยบ้านหนองส าราญ ม.4 จัดกิจกรรมในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 และบ้านหนองยาง ม.7 จัดกิจกรรมในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565  

ผลการประชุมสรุปบทเรียน พบว่า   
1.บ้านหนองส าราญ ม.4 มีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลหนองหลวง ม.4 และ และ ม.5 จ านวนสมาชิก 55 คน        

เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรม ได้ด าเนินโครงการตามแผนการสนับสนุนการปลูกขมิ้นพันธุ์สุราษธานี จ านวน 200 กิโลกรัมในพื้นที่     
1 ไร่ และกล้วยมะลิอ่อง จ านวน 200 ต้น ในพื้นที่แปลงเกษตรน าร่องของนายจงกล บุตรพรม เมื่อสิ้นสุดโครงการ พบว่า ขมิ้นพันธุ์
สุราษธานีที่ได้ปลูกไว้ สามารถเก็บผลผลิตได้เพียง 300 กิโลกรัม สาเหตุเนื่องมาจากสภาพดินแข็ง ระบบน้ ายังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
ท าให้ขนาดหัวและแขนงขมิ้นมีขนาดเล็ก แนวทางการพัฒนาคือ จะมีการเตรียมพื้นท่ีปลูกให้เหมาะสมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนพื้นที่
ปลูก การไถพรวน การหมักดินและปุ๋ยคอก จัดท าระบบน้ า จัดหาเครื่องวัดความชื้นในดิน รวมทั้งการทดลองเพาะขมิ้นในถุงด าและ
ให้สามารถจ าหน่ายยกถุงได้ ส่วนกล้วยมะลิอ่องยังไม่มีปัญหา เนื่องจากรอให้กล้วยออกผล 

2.บ้านหนองยาง ม.7 มีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลหนองหลวง ม.7 จ านวนสมาชิก 45 คน เป็นกลไกขับเคลื่อน
กิจกรรม ได้ด าเนินโครงการตามแผนการสนับสนุนการปลูกขมิ้นพันธุ์สุราษธานี จ านวน 200 กิโลกรัมในพื้นที่ 1 ไร่ และกล้วย
มะลิอ่อง จ านวน 200 ต้น ในพื้นที่แปลงเกษตรน าร่องของนายประภาส พูลเพิ่ม เมื่อสิ้นสุดโครงการ พบว่า ขมิ้นพันธุ์สุราษธานีที่ได้



ปลูกไว้ สามารถเก็บผลผลิตได้เพียง 200 กิโลกรัม สาเหตุเนื่องมาจากพ้ืนที่ปลูกไม่สามารถระบายน้ าได้ดีเมื่อเกิดน้าท่วมขัง มีสภาพ
ดินแข็ง ระบบน้ ายังไม่เพียงพอและทั่วถึง ท าให้ขนาดหัวและแขนงขมิ้นเน่าจากน้ าขัง และมีขนาดเล็ก แนวทางการพัฒนาคือ จะมี
การเตรียมพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนพื้นที่ปลูก การไถพรวน จัดท าระบบน้ า จัดหาเครื่องวัดความช้ืนในดิน 
รวมทั้งการทดลองเพาะขมิ้นในถุงด าและให้สามารถจ าหน่ายยกถุงได้ ส่วนกล้วยมะลิอ่องยังไม่มีปัญหา เนื่องจากรอให้กล้วยออกผล 

นอกจากน้ี ได้มีการปลูกกล้วยมะลิอ่องอีก 100 ต้นในพ้ืนท่ีและการดูแลโดยเทศบาลต าบลหนองหลวง และก่อนหน้านี้ ได้มี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปขมิ้นชันเชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564           
ณ แปลงเกษตรผสมผสานของนายจงกล บุตรพรม บ้านหนองส าราญ หมู่ที่ 4 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการแปรรูปขมิ้นชันเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้และบริหาร
จัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติเปิดกิจกรรม โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีต าบล
หนองหลวง จากนั้นเป็นการบรรยายและสาธิตขั้นตอนการเตรียมขมิ้นเพื่อการแปรรูป ในขั้นตอนการเก็บ ล้าง หั่น ตาก บด โดย
วิทยากร คุณดวงเดือน ปะติตังโข และมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการท าสบู่จากขมิ้นชันและการท ายาหม่องจากไพล   
 
ไตรมาสที่ 2 

ชื่อกิจกรรม 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านหนองส าราญ ม.4 และ บ้านหนองยาง ม.7 ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยมีการบรรยายความส าคัญของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วิธีการพัฒนาแปลงเกษตรเพื่อขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
วิธีการยื่นขอรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วิธีการรักษารักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การสาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนาแปลง
เกษตรเพื่อขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยากร คือ ร.ต.ท สุระทัย วิชาผง ประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองดู่ 
ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และแนวทางการเตรียมแปลงปลูกขมิ้นที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการปรับปรุงแปลงปลูกและวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับวิทยากรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้มีการสร้างเครือข่ายช่องทางการติดต่อสื่อสารกับวิทยากรอีกด้วย 

ชื่อกิจกรรม 3 :  การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บผลผลิตขมิ้นและกล้วย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บผลผลิตขมิ้นและ

กล้วย ระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านหนองส าราญ ม.4 และ บ้านหนองยาง ม.7 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยมีการบรรยายวิธีการเก็บผลผลิตขมิ้นและกล้วย การสาธิตและฝึกปฏิบัติการเก็บผลผลิตขมิ้น การสาธิตและฝึก
ปฏิบัติการวิธีการเก็บผลผลิตกล้วย การบรรยายการเก็บรักษาขมิ้นและกล้วย  การบรรยายและฝึกปฏิบัติการเตรียมขมิ้นและกล้วย
เพื่อการจ าหน่ายและแปรรูป โดยวิทยากร คือ ร.ต.ท สุระทัย วิชาผง ประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองดู่ ต.ธงธานี 
อ.ธวัชบุรี ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และแนวทางการเตรียมแปลงปลูกขมิ้นที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยบ้านหนองส าราญ        
ม.4 สามารถเก็บผลผลติได้เพียง 300 กิโลกรัม ส่วนบ้านหนองยาง ม.7 สามารถเก็บผลผลิตได้เพียง 200 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าได้ปริมาณ
น้อย สาเหตุเนื่องมาจากสภาพพื้นที่และดินที่ปลูก กระบวนการดูแลและระบบน้ า ซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนและได้รับค าแนะน าจาก
วิทยากรเป็นอย่างดี 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการด าเนินงาน และเลือกพื้นที่ต าบลเป้าหมาย
ร่วมกับผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้ช่วยช้ีเป้า โดยมีคณุสมบัติ  
1) เป็นต าบลขนาดเล็ก  
2) มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐคอ่นข้างน้อย/มีปัญหาอื่นๆ และ  



3) ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย คือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มต่างๆ ภาคี
เครือข่าย ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอ าเภอ ได้ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหา
คุณภาพชีวิตในท้องถิ่นผ่านการะบวนการประชุม เก็บข้อมูล คัดเลือกชุมชนน าร่อง 
(3) แผนย่อย การเสริมสรา้งทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพฒันาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ได้เก็บข้อมลูการศึกษาชุมชน เก็บข้อมูล วิเคราะห์/ทบทวน
สถานการณ์ความจริง 9 หมู่บ้าน เพื่อส ารวจ ส ารวจข้อมลู/การค้นหาศักยภาพหรือทุนชุมชนด้านต่างๆ ปัญหาชุมชน ฯลฯ เพื่อ
เสรมิสร้างฃขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ในมติิด้านต่างๆ 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

    

  

   

       
 
 
 
 
 
 
 
 



ไตรมาสที ่2 
 

        
 
10. งบประมาณ : 750,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 1  750,000   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :     0.00    บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 2  750,000   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   154,600   บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็ จ านวน 2 หมู่บ้าน 
 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ประชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจา่ยและมีแนวทางการเพิ่มรายได้ในอนาคต 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน สถานการณร์ะบาดของ COVID 19 รอบใหม่ ท าให้ต้องลดจ านวนชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย
ลง และท าให้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จ าเป็นต้องลดจ านวนชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายลง  
เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม 
 
14. ผู้รายงาน...อาจารย์ อาทิตย์ บุดดาดวง...ต าแหน่ง....อาจารย์...... 
     โทรศัพท ์   098-1536391      E-mail.com :   arthit144@gmail.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  รายงาน ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 2  โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : 

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

 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :. .               
1.ยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน      

  2. ออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์ผลติภณัฑ์   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ท่ีเข้ารว่มโครงการไดร้ับการพัฒนาและยกระดับให้มเีกณฑ์มาตรฐานและคณุภาพที่สูงข้ึน   
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วสิาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนท่ีบริการของ มรภ.ที่ประสบความส าเร็จจากการ

สนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

  1.ยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน  อย่างน้อย 1 ระดับ   
  2. ออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์ผลติภณัฑ์ จ านวน 5 กลุ่มองค์กร/ชุมชน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 
       ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผูป้ระกอบการ รวมถึงกลไกภาคี 
เครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพื่อก าหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้    
  1. บ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง   อ าเภอเสลภมูิ   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 
ไตรมาส ที่ 2  ได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน ที่จะน ามาพัฒนาโดย
ใช้แบบประเมินตนเองเพื่อจัดท าเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจในประเมินกลุ่มซึ่งคัดเลือกมาพัฒนา จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ และ
น ามาวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเกณฑ์
มาตรฐานที่สูงข้ึนสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลได้ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้ทันสมัยและส่งออกสู่
ตลาดสากลได้ และเพื่อพัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย  

1) กลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชนนาเจริญ/กลุ่มปลูกมันม่วงชุมชนบ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2) กลุ่มสานตะกร้าหวาย  บ้านโพนสว่าง  ต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น  บ้านประตูชัย  ต าบลนิเวศ  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
4) กลุ่มข้าวเกรียบธัญพืช  บ้านบุ่งเลิศ  ต าบลบุ่งเลิศ  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
5) กลุ่มเลี้ยงปลาดุก   บ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโกโก้อินทรีย์ บ้านบุ่งเลิศ  ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
7) กลุ่มทอผ้า  บ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการด าเนินงานได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับผลการประเมินมาตรฐานการประกอบธุรกิจและการวิเคราะห์ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย บริบทชุมชน บริบทกลุ่ม ทรัพยากรที่มีในชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น ามาคัดเลือกพัฒนา      
ผลการประเมินบรบิทกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการประเมินการตลาดผลติภณัฑชุ์มชน ผลการประเมินคะแนนศักยภาพกลุ่มผลติภณัฑ์
ชุมชน ผลการประเมนิปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และแบบประเมินมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพ่ือน าข้อมูลไป
ประกอบการพิจารณาในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และเสนอให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี           
และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับทราบและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไปพร้อมกับด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1  อาจารย์สิทธิศักดิ์    เตียงงา    อาจารย์กนกวรรณกรณ์    หลวงวังโพธิ ์
  กลุ่มที่ 2  อาจารย์ ดร.วรรณษา   วังแสนแก้ว    อาจารย์พรรณภา     สรสิทธ์ิ 
  กลุ่มที่ 3  อาจารย์รุ่งอรณุ    ศุภกฤตอนันต์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง   ศรีธรราษฎร ์
 กลุ่มที่ 4  อาจารย์ปรเิยศ      พรหมประสิทธ์ิ   อาจารย์รุ่งวิทย์          ตรีกุล 
 กลุ่มที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพร    แก้วสะอาด  อาจารย์รักษดาวัลย์    ศิริตาค า 
 กลุ่มที่ 6  อาจารย์สายรุ้ง   ธรณ ี     อาจารย์สรุิยาวุธ        ธรณ ี
 กลุ่มที่ 7  ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ลิตา   พิมทา    อาจารย์สริวิชญ์         ปิ่นค า 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 
       ก าหนดเป้าหมายพื้นท่ีในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผูป้ระกอบการ รวมถึงกลไกภาคี
เครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพื่อก าหนดพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้    
  1. บ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง   อ าเภอเสลภมูิ  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 
ไตรมาสที่ 2 ได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน ท่ีจะน ามาพัฒนาโดยใช้
แบบประเมินตนเองเพื่อจัดท าเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจในประเมินกลุ่มซึ่งคัดเลือกมาพัฒนา จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ และน ามา
วิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเกณฑ์
มาตรฐานที่สูงข้ึนสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลได้ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้ทันสมัยและส่งออกสู่
ตลาดสากลได้ และเพื่อพัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย  



1) กลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชนนาเจริญ/กลุ่มปลูกมันม่วงชุมชน บ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2) กลุ่มสานตะกร้าหวาย  บ้านโพนสว่าง  ต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น  บ้านประตูชัย  ต าบลนิเวศ  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
4) กลุ่มข้าวเกรียบธัญพืช  บ้านบุ่งเลิศ  ต าบลบุ่งเลิศ  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
5) กลุ่มเลี้ยงปลาดุก   บ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโกโก้อินทรีย์ บ้านบุ่งเลิศ  ต าบลบุ่งเลิศ  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
7) กลุ่มทอผ้า  บ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดเป้าหมายพื้นท่ีในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับ
ภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพื่อก าหนดพื้นท่ีในการพัฒนา และ
ด าเนินการส ารวจพื้นที่ในการด าเนินงานในองค์กรชุมชนดังน้ี    
  1. บ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง   อ าเภอเสลภมูิ    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 : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ก าหนดเปา้หมายพื้นท่ีในการพัฒนา หาแนวทางการท างาน
ร่วมกันกับภาคเีครือข่ายและผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชน รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพื่อก าหนดพื้นท่ีใน
การ 
(3) แผนย่อย :  การเสรมิสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 5 
ผลิตภัณฑ์/กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  
พร้อมค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อด าเนินการในปี 2564 โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการก าหนดพื้นท่ีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
ไตรมาสที่ 1 
 
 
 
 
   
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 



                                                          
 

                                                                         
 

            
 
10. งบประมาณ : 800,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาสที่ 1 ........................-.................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :            …………-………..................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาสที่ 2  ............224,886................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :             ………49,490………..........บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : จังหวัดร้อยเอ็ด 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนในท้องถิ่น 
 2. ผู้ผลติหรือผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนให้เกิดมลูค่าเพิ่ม 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน    
- 

14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี   
     ต าแหน่ง : รักษาราชกาแทนคณบดี  คณะบรหิารธรุกิจและการบัญชี  โทรศัพท ์: 043556168  E-mail :   
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 10  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2565 
          รายงาน ณ วันที่ 29  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2565 



โครงการที่ 3  โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
  
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบคุลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
- จ านวนคณาจารย์ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 40 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
- พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนดว้ยเทคโนโลยี 10 รายวิชา 
- สื่อวีดีทัศน์ เพื่อประกอบการเรยีนรู้ 4 เรื่อง 

    
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการ  โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศนป์ระกอบการเรียนการสอน 
ไตรมาสที ่2 ด าเนินการโครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

 *หมายเหตุ ระยะเวลาคาบเกี่ยวไตรมาสที่ 3 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการ  โครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศนป์ระกอบการเรียนการสอน 
ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการโครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

 *หมายเหตุ ระยะเวลาคาบเกี่ยวไตรมาสที่ 3 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
 การโครงการสนับสนุนสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพ
ของคนที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



โดยเฉพาะในเรื่องการน ามา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปัญหาส าคัญของโรงเรียน
ขนาดเล็กการขาดแคลนครู ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ให้ความร่วมมือและมสี่วนร่วมในการพัฒนา 
เทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะในเรื่องการน ามา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพปญัหาส าคัญของโรงเรยีนขนาดเล็กการขาดแคลนครู ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้การโครงการสนับสนุนสื่อวิดิ
ทัศน์ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ ไดร้ับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
(3) แผนย่อย : ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัตดิ้วยตนเอง โดยมีบุคลากรประจ าศูนย์นวัตกรรม
และสื่อ คอยให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือในการเรียนรู ้
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและพัฒนาสื่อวิดิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ดีขึ้น 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย: ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าหน้าท่ีช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแกผู่้เข้าใช้บริการและผู้ที่ตอ้งการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูด้้วยตนเอง มีบทบาทหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ
และแนะน า เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
  

        
                            

        
 
10. งบประมาณ :  700,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    700,000   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1   :     0  บาท    
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    700,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2    :    0  บาท   

 



11.สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
             
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ผู้สอนและผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
 - ผู้สอนไมต่รงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 - สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการจัดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน : มีความล่าช้าในการจดัสรรงบประมาณ  และการด าเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 
 
14. ผู้รายงาน : นายบดินทร์ ศิริเกษ ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและสื่อ 
     โทรศัพท ์: 0847972700 E-mail : bordin@sirikase.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 4 โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
1) อาจารย์        จ านวน  30  คน 

  2) นักศึกษา        จ านวน  50  คน 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน  5  ต าบล 
  4) ก านัน ผู้ใหญ่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข   จ านวน  100  คน 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

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

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1) ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบข้อมูลต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  2) อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการท างานกับชุมชนท้องถิ่น 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 - เพื่อพัฒนาและจัดท าระบบข้อมูลต าบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 - เพื่อสนับสนุนการด าเนินการผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการและปัญหาเชิงพื้นที่ที่แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบได้
ตรงเป้าหมายและตรงตามความต้องการของประชาชน  
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส 1 
- ประชุมวางแผนการท างานในปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาส 2 
 -วางแผนและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่การด าเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร จ.สกลนคร 
 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส 1  จากการประชุมวางแผนการท างานในปีงบประมาณ 2565 สรุปไดด้ังนี้ 
- แผนการปฏิบตัิงานโครงการจัดท าฐานข้อมูลและสมรรถนะภาคเีครือข่าย 
 ช่ือกิจกรรม 1  :  ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมลูต าบลและศึกษาดูงาน จ.สกลนคร 
 ช่ือกิจกรรม 2 :  อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบ Rajabhat Big Data 
 ช่ือกิจกรรม 3 :  กิจกรรมเวทีสาธารณะ : การส่งคืนและน าใช้ข้อมูลต าบลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ช่ือกิจกรรม 4 :  ประชุมวางแผนและกิจกรรมสมรรถนะภาคีเครือข่าย 
 ช่ือกิจกรรม 5 :  ลงพื้นที่ก ากับติดตาม การจัดเกบ็ข้อมูลและบันทึกข้อมูล (TCNAP & RECAP) ระบบข้อมูลต าบล
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
ไตรมาส 2 
 - ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมลูต าบลและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จ.สกลนคร 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท……………………………………………………………………………. 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : .................................................................................................................... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 (3) แผนย่อย : ................................................................................................................................................ 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ................................................................................................................ 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ............................................................................................................  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
ไตรมาสที่ 1 : ประชุมวางแผนผ่านระบบ ออนไลน ์

      
 



       

          
 
10. งบประมาณ : 1,000,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาส 1..........0.00............................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : ................0.00………………….......บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาส 2  .......85,120…………………...บาท 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมลูต าบลและศึกษาดูงาน จ.สกลนคร  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : ................81,970........................บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :     
   - ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
   - โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ สกลนคร 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : น าเสนอแนวทางและแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
         เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงท าไม่สามารถจัดกจิกรรมไดต้ามแผนงาน  
 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร ต าแหน่ง : รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม 
     โทรศัพท ์: 087 235 4434 E-mail : worapoj@reru.ac.th 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน กุมพาพันธ ์พ.ศ. 2565 
          รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 
 



โครงการที่ 5  โครงการ พัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ส านักกิจการนักศึกษา 
กิจกรรม 1  :  ทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนา Soft  Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม 
กิจกรรมย่อย 1.1   :  อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1 ส าหรับอาจารย์และบุคลากรราชภัฏร้อยเอด็ 

2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
  
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
 1.เพื่อส่งเสรมิคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกบั Soft Skills ทักษะ 4 ประการ ด้วยกระบวน การ
วิศวกรสังคมและอาจารย์ บุคลากร ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคม 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
 - อาจารย์/บุคลากร ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคม 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 - อาจารย์/บุคลากรจ านวน 60 คน ได้เรยีนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคมและน ากระบวนการของ
โมเดลวิศวกรสังคมไปบูณาการการเรียนการสอน  
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ และได้จัดซื้อคู่มือพัฒนานักศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ (Soft  Skills) ซึ่งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 ไตรมาสที่ 2  
โมเดล "วิศวกรสังคม” ช่วยให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นท างานตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สร้างนักศึกษา

เป็น "วิศวกรสังคม" เพื่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นท่ีควรสร้างระบบแนวคิดแบบใหม่
ให้กับนักศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากร ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้น า
แนวคิด "วิศวกรสังคม” มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งค าว่าวิศวกรสังคมนั้น จะสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็น
ระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่ ในชุมชนเพื่อสร้างความเช่ือมโยงต่อชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ ส านักกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการจัด กิจกรรมที่ 1 : ทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนา 
Soft  Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม กิจกรรมย่อย 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 60 คน ในวันที่ 7 – 9 มีนาคม และ  23 , 25 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุมกันเกรา ช้ัน 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมี ดร.นงรัตน์ อิสโร วิทยากร  หัวข้อทักษะการโค้ช  

 



1. กระบวนการโค้ชเบื้องต้นส าหรับพัฒนาตนเองและนักศึกษา (Basic coaching)  
2. ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งส าหรับโคช้มืออาชีพ (Deep listening skill)  
3. ทักษะการตั้งค าถามทรงพลังเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Powerful questioning skill) 
4. กระบวนการโค้ชแบบทีม เทคนิคการระดมสมองและการตดัสินใจอย่างชาญฉลาด (Team coaching with 

brainstorming & decision making techniques)  
5. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างเป็นสุข (Happy work, Happy me) 

หัวข้อหัวใจวิศวกรสังคม 
1. ที่มา ความส าคญั และ Growth mindset แบบวิศวกรสังคม 
2. up skills เครื่องมือ 5 ช้ิน ส าหรับวิศวกรสังคมและการต่อยอดสู่ Design thinking   
3. up skills เครื่องมือ 5 ช้ิน ส าหรับวิศวกรสังคมและการต่อยอดสู่ Storytelling และ Lean Business Model 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ และได้จัดซื้อคู่มือพัฒนานักศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ (Soft  Skills) ซึ่งเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

            ไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 : ทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนา Soft  Skills ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม 
กิจกรรมย่อย 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชและหวัใจวิศวกรสังคม รุ่นท่ี 1 ส าหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 60 คน ในวันที่ 7 – 9 มีนาคม และ  23 , 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกรา ช้ัน 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมี ดร.นงรัตน์ อิสโร วิทยากร “หัวข้อทักษะการโค้ชและหัวข้อหัวใจวิศวกรสังคม” 
 
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 : 750,000 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน     750,000   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1    :   0   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน     150,000   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :  ไตรมาส 2      110,000   บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.อาจารย์/บคุลากรจ านวน 60 คน ได้เรยีนรู้กระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยโมเดลวิศวกรสังคมและน ากระบวนการของ
โมเดลวิศวกรสังคมไปบูณาการการเรียนการสอน  
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   -  
 
14. ผู้รายงาน : นายอานนท์  จันจิตร  ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท ์: 090 292 1313 E-mail : arnonjunjit101@gmail.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 6  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์  
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย     ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
1) ประชาชนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2) อาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์     
3) ภาคีเครือข่ายทั้งบุคคล  และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ :  
      เชิงผลผลิต (Output) :กิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมสามารถด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วนทันเวลาร้อยละ 80          
      เชิงผลลัพธ์ (Outcome) : กิจกรรมย่อยของโครงการมีนวตกรรมที่เป็นรูปธรรม ร้อยละ 60 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ไตรมาสที่ 1 

การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ มีแผนการด าเนินการ 3 ระยะ 
คือระยะเตรียมการด าเนินการ มีจ านวน 1 กิจกรรมได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564  ระยะ
ด าเนินการ มีท้ังหมด 9 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 1 กิจกรรม 
คือกิจกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ระยะที่ 1 : ศึกษาบริบท สภาพปัญหา การจัดการปัญหา และความต้องการจัดการปัญหาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ในช่วงระหว่างวันที่ 17 -30 ธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปรายงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วน
กิจกรรมอื่นๆ ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และได้วางแผนเริ่มด าเนินกิจกรรม 

ในไตรมาสที่ 2 และ ระยะการติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานโครงการ มี 2 กิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการอยู่ระหว่าง
การก าหนดแผนด าเนินการ   

ไตรมาสที่ 2 
การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ มีแผนการด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้  
ระยะเตรียม มีจ านวน 1 กิจกรรมได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2564   
ระยะด าเนินการ มีทั้งหมด 9 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 6 ได้แก่   



1) การป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีสูงอายุในเขตต าบลท่าม่วง ต าบลดงหวายและต าบลเกาะแก้ว    
อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุในชุมชน 
3) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
4) การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสือ่มในผู้สงูอายุโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ระยะที่ 1 : 

ศึกษาบริบท สภาพปัญหา การจัดการปัญหา และความต้องการจัดการปัญหาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
5) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New normal)  ด้วยภูมิปัญญาไทย 
6) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในรูปแบบ New normal 

นอกจากน้ันมีกิจกรรมที่มีแผนจะด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 คือกิจกรรมพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาการติด
สื่อดิจิทัลส าหรับเด็กและเยาวชนด้วยพลงับวกแบบบูรณาการ และกิจกรรมการพัฒนารูปแบบส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
วัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 ระยะการติดตาม ประเมินผล มีแผนด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการวันที่ 27 มีนาคม 2565        
แต่ด้วยผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลักแต่ละกิจกรรมติดภารกิจด้านการนิเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนการติดตามแบบออนไลน์ ทางโทรศัพท์ 
และผ่านแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ  
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบรูณาการในยุควิถีใหม่  มีแผนการด าเนนิการ 3 ระยะ คือ
ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและ ระยะการติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานโครงการ ร่วมทั้งหมด 11 กิจกรรม มผีลการ
ด าเนินการ ดังนี้  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ระยะที่ 1 การเตรียมโครงการ 
กิจกรรม 1 : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
แบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ 
 ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร และ อาจารย์ 
ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการสร้างเสริมและการ
ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 
กลุ่มเป้าหมายคณะท างาน ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าเสนอแผนการด าเนินงาน และคณะผู้บริหารชี้แนะทิศทางการด าเนิน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ใช้งบประมาณ 5,100 บาทถ้วน 

ระยะที่ 2 ด าเนินการ 
กิจกรรม 2 : การป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในกลุ่มสตรีสูงอายุในเขตต าบลท่าม่วง ต าบลดง
หวายและ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุรีพร ศรีโพธ์ิอุ่น และอาจารย์ล า
พงษ์ ศรีวงค์ชัย 

ยังไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการจัดกิจกรรม อยู่ในขั้นตอนการศึกษาปัญหาและจัดการ
ข้อมูลก่อนลงพื้นท่ี และยังไม่ได้เบิกจ่าย สืบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าระลอก แต่ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อลดการรวมกลุ่มและสัมผัสใกล้ชิดของ
ผู้คน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 

กิจกรรม 3 : รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของผู้สูงอายุในชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง 

ยังไม่ขอประเมินผลเน่ืองจาก ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการย่อยจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 จึงยังไม่
สามารถด าเนินการในห้วงเวลาท่ีก าหนดของไตรมาสท่ี 1 ได ้

กิจกรรม 4 : การพัฒนารูปแบบส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน 

ยังไม่ขอประเมินผลเน่ืองจาก ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการย่อยจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 จึงยังไม่
สามารถด าเนินการในห้วงเวลาท่ีก าหนดของไตรมาสท่ี 1 ได้ 

 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน

ไตรมาสท่ี 2 
ระยะที่ 1 การเตรียมโครงการ  
กิจกรรม 1 : ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณา

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการสร้าง
เสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย แบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ ใน
วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคณะท างาน ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าเสนอแผนการด าเนินงาน และ

 สิ้นสุดและรายงาน
ในไตรมาสท่ี 1 



การในยุควิถีใหม่ 

 ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ณัฐิกา ราช
บุตร และ อาจารย์ ดร.สุจิตตา 
ฤทธ์ิมนตรี 

คณะผู้บริหารชี้แนะทิศทางการด าเนินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ใช้
งบประมาณ 5,100 บาทถ้วน 

ระยะที่ 2 ด าเนินการ ระยะที่ 2 
ด าเนินการ 

กิจกรรม 2 : การป้องกันและตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่ม
สตรีสูงอายุในเขตต าบลท่าม่วง 
ต าบลดงหวายและต าบลเกาะแก้ว 
อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุรีพร ศรี
โพธ์ิอุ่น และอาจารย์ล าพงษ์ ศรี
วงค์ชัย 

ยังไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการจัดกิจกรรม อยู่ในขั้นตอนการศึกษาปัญหาและ
จัดการข้อมูลก่อนลงพื้นท่ี และยังไม่ได้เบิกจ่าย สืบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าระลอก แต่ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อลดการรวมกลุ่มและสัมผัส
ใกล้ชิดของผู้คน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 

จัดกิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ ใน
วันท่ี 15 – 16 
มีนาคม 2565 โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่
บุคลากรทางด้าน
สุขภาพ และ
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร
สาธารณสุข ซ่ึงเข้า
ร่วมการประชุม
ท้ังหมด 103 คน 
และกลุ่มอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีคณะ
พยาบาลศาสตร์ฯ 
จ านวน 17 คน รวม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ท้ังหมด 120 คน 
       ผลการประเมิน
การจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังสิ้น 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.53 
พบว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมของ
โครงการ ส่วนใหญ่
อยู่ระดับ มากที่สุด 
จ านวนเงิน
งบประมาณตามแผน 
1,200,000 บาท 
(หน่ึงล้านสองแสน
บาทถ้วน) 

 
กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 2 

  จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 1 และ 2 : 
งบประมาณในระยะด าเนินการท้ังหมดจ านวน 165,900 บาท 
เบิกจ่ายจริงจ านวน 142, 016 บาท คืนเงินจ านวน 23,864 
บาท จ านวนเงินงบประมาณท่ีเหลือเพื่อใช้ในไตรมาสท่ี 3 -4   
จ านวน  : 3,950 บาท 
 



กิจกรรม 3 : รูปแบบการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุ
ในชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ทิพย์ภารัตน์ 
ไชยชนะแสง 

ยังไม่ขอประเมินผลเน่ืองจาก ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากคณะกรรมการย่อยจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 ซ่ึงเป็นช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 จึงยังไม่
สามารถด าเนินการในห้วงเวลาท่ีก าหนดของไตร
มาสท่ี 1 ได ้

1.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นท่ีต าบลท่าม่วงและเกาะ
แก้วพบว่า เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีต าบลท่าม่วงและเกาะแก้วได้รับ
การประเมินพัฒนาการจ านวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนเด็กทีมีชื่อในทะเบียนบ้านท้ังหมด เด็กปฐมวัยใน
พื้นท่ีต าบลท่าม่วงและเกาะแก้วมีปัญหาพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.00 
2.ส ารวจปัญหาและความต้องการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยผู้สูงอายุในชุมชน.ลงพื้นท่ีชุมชนท่าม่วงและเกาะ
แก้ว เพื่อพบปะกับผู้สูงอายุซ่ึงเป็นผู้ดูแลเด็กในชุมชน จ านวน 
40 คน เพื่อส ารวจภูมิหลังของปัญหาพัฒนาการเด็กในพื้นท่ี 
พบว่ามีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาสูงเป็นอันดับแรก รวมท้ัง
การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมท้ัง 4 ด้านตามเกณฑ์ 
คุณภาพเด็กเก่งดีมีสุข  .ผู้สูงอายุมีความรู้และระดับพฤติกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัยในระดับปานกลาง  จ านวนเงินงบประมาณ
ตามแผน 90,000 บาท\เบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 2 : 22,000 
เหลือเพื่อใช้ในไตรมาสท่ี 3-4 จ านวน  68,000 (หกหมื่นแปด
พันบาทถ้วน). 

กิจกรรม 4 : การพัฒนารูปแบบ
ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน  
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.สัจจวรรณฑ์  
พวงศรีเคน 

ยังไม่ขอประเมินผลเน่ืองจาก ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากคณะกรรมการย่อยจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 ซ่ึงเป็นช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 จึงยังไม่
สามารถด าเนินการในห้วงเวลาท่ีก าหนดของไตร
มาสท่ี 1 ได้ 

ยังไม่รายงานความก้าวหน้า 

 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ระยะที่ 2 ด าเนินการ (ต่อ) 
กิจกรรม 7 : การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ระยะที๋ 1:ศึกษาบริบท สภาพปัญหา 
การจัดการปัญหา และความต้องการจัดการปัญหาภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.อติญา โพธ์ิศรี  
อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร 
อาจารย์กรกนก ตระกูลการ 
อาจารย์วาสนา  สุระภักดิ์ 
อาจารย์ ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี  

(ต่อ) 
     จัดประชุมประเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาบริบท สภาพปัญหา การจัดการปัญหาภาวะสมอง
เสื่อมและความต้องการในการจัดการกับปัญหาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน  ได้แก่ คณะท างานในคณะพยาบาลศาสตร์ สสจ.ร้อยเอ็ด สสอ.เสลภูมิ  
รพ.เสลภูมิ รพ.สต.ดงหวาย 3 คน เทศบาลต าบลเกาะแก้ว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.  ผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในต าบลเกาะแก้วอ าเภอเสลภูมิ โดยด าเนินการบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน 
focus group ,สัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร ระหว่างวันท่ี 18-30 ธันวาคม 2564 ณ ณ 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงหวาย และในชุมชนต าบลเกาะแก้ว 
ผลการด าเนินการ พบว่ามากกว่า ร้อยละ 80  ของกลุ่มเป้าหมายสามารถบอกสภาพปัญหา
และการจัดการปัญหาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและความต้องการในการจัดการกับปัญหา 
และร่วมวางแผนในการพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรม ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในไตร
มาสท่ี 2-4 ต่อไป งบประมาณท่ีใช้ไป 91 ,500 บาทถ้วน ซ่ึงอยู่ระหว่างการรายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
 

กิจกรรม 8 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ 
(New normal)  ด้วยภูมิปัญญาไทย 
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ทองมี  ผลาผลและคณะ 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ระหว่างก าลังด าเนินการส ารวจปัญหาและระดมความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ในชุมชน 
และระดมความคิดเห็นของผู้สูงอายุ โดยการจัดท าเครื่องมือและลงพื้นท่ีในการส ารวจ



ผู้สูงอายุ ในชุมชนท่าม่วง 
กิจกรรม 9 : ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ในรูปแบบ New normal 

ยังไม่ได้ด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย แต่ได้วางแผนด าเนินการกิจกรรมสร้างแผนการ
ด าเนินงานในการส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันท่ี 27 มกราคม 2565 – 11 
กุมภาพันธ์ 2565 น้ี 

 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ระยะที่ 3 การติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานโครงการ 
กิจกรรม 10: การนิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรม
โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร และ อาจารย์ 
ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี 

อยู่ระหว่างการก าหนดแผนนิเทศติดตามครั้งท่ี 1 ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

กิจกรรม11: ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ
ด้วยวิถีชีวิตใหม่  
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร และ อาจารย์ 
ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี 

อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินกิจกรรมย่อยก าหนดการในช่วงไตรมาสท่ี 3 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 2 

การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบรูณาการในยุควิถีใหม่  มีแผนการด าเนนิการ  
3 ระยะ คือระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการและ ระยะการตดิตาม ประเมินผล และสรุปรายงานโครงการ ร่วมทั้งหมด 11 กิจกรรม 
มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 2 
  จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 1 และ 

2 : งบประมาณในระยะด าเนินการท้ังหมดจ านวน 
165,900 บาท เบิกจ่ายจริงจ านวน 142 , 016 บาท คืน
เงินจ านวน 23,864 บาท จ านวนเงินงบประมาณท่ีเหลือ
เพื่อใช้ในไตรมาสท่ี 3-4      จ านวน  : 3,950 บาท 

กิจกรรม 3 : รูปแบบการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ทิพย์ภา
รัตน์ ไชยชนะแสง 

ยังไม่ขอประเมินผลเน่ืองจาก ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
คณะกรรมการย่อยจากคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 จึงยังไม่
สามารถด าเนินการในห้วงเวลาท่ีก าหนดของไตรมาสท่ี 1 ได ้

1.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นท่ีต าบลท่าม่วง
และเกาะแก้วพบว่า เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีต าบลท่าม่วง
และเกาะแก้วได้รับการประเมินพัฒนาการจ านวน 164 
ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนเด็กทีมีชื่อในทะเบียน
บ้านท้ังหมด เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีต าบลท่าม่วงและเกาะ
แก้วมีปัญหาพัฒนาการสงสัยล่าช้า จ านวน 42 ราย คิด
เป็นร้อยละ 21.00 
2.ส ารวจปัญหาและความต้องการการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโดยผู้สูงอายุในชุมชน.ลงพื้นท่ีชุมชนท่าม่วง
และเกาะแก้ว เพื่อพบปะกับผู้สูงอายุซ่ึงเป็นผู้ดูแลเด็กใน
ชุมชน จ านวน 40 คน เพื่อส ารวจภูมิหลังของปัญหา
พัฒนาการเด็กในพื้นท่ี พบว่ามีปัญหาพัฒนาการด้าน
ภาษาสูงเป็นอันดับแรก รวมท้ังการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก



ให้ครอบคลุมท้ัง 4 ด้านตามเกณฑ์ คุณภาพเด็กเก่งดีมี
สุข  .ผู้สูงอายุมีความรู้และระดับพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ปฐมวัยในระดับปานกลาง  จ านวนเงินงบประมาณตาม
แผน 90,000 บาท\เบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 2 : 22,000 
เหลือเพื่อใช้ในไตรมาสท่ี 3-4 จ านวน  68,000 (หกหมื่น
แปดพันบาทถ้วน). 

กิจกรรม 4 : การพัฒนา
รูปแบบส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อน
เรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน  
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.สัจจวร
รณฑ์  พวงศรีเคน 

ยังไม่ขอประเมินผลเน่ืองจาก ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
คณะกรรมการย่อยจากคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 จึงยังไม่
สามารถด าเนินการในห้วงเวลาท่ีก าหนดของไตรมาสท่ี 1 ได้ 

ยังไม่รายงานความก้าวหน้า 

กิจกรรม 5 : พัฒนารูปแบบ
การป้องกันและแก้ปัญหา
การติดสื่อดิจิทัลส าหรับเด็ก
และเยาวชนด้วยพลังบวก
แบบบูรณาการ 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ปาริชาติ  
อาษาธง 

          เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID 19 เป็นเหตุไม่สามารถจัดประชุมและลงพื้นท่ีด าเนิน
โครงการได้ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 มีแนวโน้มการระบาดลดลง
และภาคส่วนมีนโยบายในการผ่อนปรนการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID 19 ให้โรงเรียนเปิดท าการ(พื้นท่ี
ด าเนินงาน) และสามารถจัดประชุมท่ีมีผู้เข้าประชุมจ านวน
มากได้ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียมพร้อมและสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในไตรมาสท่ี2 แต่หาก
ยังมีการแนวโน้มการระบาดของไวรัส COVID 19 เพิ่มขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนออกแบบการส ารวจชุมชน 
สภาพปัญหา แนวโน้มการติดสื่อดิจิ ทัลฯและปัจจัย ท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหาการติดสื่อดิจิทัลของ
เด็กและเยาวชน ในรูปแบบการท าแบบสอบถามออนไลน์ 
(Google Form) และการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์   

อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ด้วยพลังบวก เพื่อก าหนดแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาการติดสื่อดิจิทัลของ
เด็กและเยาวชน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม 1) โครงการ
ประชุมวิชาการ “สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันดิจิทัล” โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2) จัดโครงการ “เด็กดีดิจิทัลดี
ทอกซ์” ส าหรับเด็กและเยาวชน 3) ระดมสมอง การ
สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการติดสื่อดิจิทัล ด้วยพลังบวก
แบบบูรณาการ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มด าเนินการใน
ไตรมาสท่ี 3 ของแผนงาน  จ านวนเงินงบประมาณตาม
แผน 90,000 บาท 
    จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 2 
:.0. บาท 
     จ านวนเงินงบประมาณท่ีเหลือเพื่อใช้ในไตรมาสท่ี 3-
4 จ านวน  90,000 บาท 

กิจกรรม 6 : การส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรี
บ าบัด 

ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ดร.ลัดดา  
พลพุทธา, อาจารย์ชนิดาวดี 
สายืน และคณะ 

ยังไม่ ได้ด าเนินการและยังไม่ ได้เบิกจ่าย แต่ได้วางแผน
ด าเนินการกิจกรรมสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีในวันท่ี 27 มกราคม 2565 – 11 
กุมภาพันธ์ 2565 น้ี 

 

      สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยดนตรี ได้แผนการด าเนินการ 1 แผน โดย
ดนตรีท่ีใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการใช้
อังกะลุง และมีดนตรีท้องถิ่นร่วมด้วย เช่น ฉิ่ง ฉาบ แคน 
โหวต โดยประชุมวางแผนในการสร้างแผนในการ
ด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรี
บ าบัด เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 
2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีโดยมี อสม. 
เป็นพี่เล้ียง ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีโดย
มี อสม. เป็นพี่เลี้ยง ด าเนินการฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
โดยมีการแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนท่าม่วง โซนหนอง
สิม-หนองแดง และโซนนากระตึบ โดยโซนท่าม่วงจะ
ฝึกซ้อมทุกวันพฤหัสบดีเริ่มฝึกซ้อมในวันท่ี 9 มีนาคม 
2565 โซนหนองสิม-หนองแดง ฝึกซ้อมอังกะลุงทุกวัน
อังคารเริ่มฝึกซ้อมอังกะลุงวันท่ี 14 มีนาคม 2565 และ
โซนนากระตึบ จะแจ้งก าหนดการในการฝึกซ้อมอังกะลุง
อีกครั้งเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นท่ีดีขึ้น จ านวน



เงินงบประมาณตามแผน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท
ถ้วน) จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 
2 : 3,800 บาท จ านวนเงินงบประมาณท่ีเหลือเพื่อใช้ใน
ไตรมาสท่ี 3-4 จ านวน : 96,200 บาท 

กิจกรรม 7 : การพัฒนา
รูปแบบการจัดการภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ระยะท่ี 1 : ศึกษาบริบท 
สภาพปัญหา การจัดการ
ปัญหา และความต้องการ
จัดการปัญหาภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ 

ผู้ รับผิดชอบ: ผศ.อติญา 
โพธ์ิศรี  

อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร 
อาจารย์กรกนก ตระกูลการ 
อาจารย์วาสนา สุระภักดิ์ 
 

      กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการประชุมคณะท างานและภาคี
เครือข่าย  ได้แก่ สสจ.ร้อยเอ็ด สสอ.เสลภูมิ รพ.สต.ดงหวาย 
เทศบาลต าบลเกาะแก้ว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม.     
ในชุมชน เพื่ อชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการด าเนิน
โครงการ ในวันท่ี 17  ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคาร 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  30 คน  มี ผู้ เข้ า ร่ ว ม ร้ อ ย ล ะ  100 ใช้
งบประมาณ 5,100 บาทถ้วน 

    จัดประชุมประเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาบริบท สภาพ
ปัญหา การจัดการปัญหาภาวะสมองเสื่อมและความต้องการ
ในการจัดการกับปัญหาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน  ได้แก่ คณะท างานในคณะพยาบาล
ศาสตร์ สสจ.ร้อยเอ็ด สสอ.เสลภูมิ  รพ.เสลภูมิ รพ.สต.ดง
หวาย 3 คน เทศบาลต าบลเกาะแก้ว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อส
ม.  ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในต าบลเกาะแก้วอ าเภอเสลภูมิ         
โดยด าเนินการบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน focus group ,
สัมภาษณ์  และการศึกษาเอกสาร ระหว่างวันท่ี 18-30 
ธันวาคม 2564 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 56 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง
หวาย และในชุมชนต าบลเกาะแก้ว ผลการด าเนินการ พบว่า
มากกว่า ร้อยละ 80  ของกลุ่มเป้าหมายสามารถบอกสภาพ
ปัญหาและการจัดการปัญหาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและ
ความต้องการในการจัดการกับปัญหา และร่วมวางแผนใน
การพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรม ในการป้องกันภาวะสมอง
เสื่อมในไตรมาสท่ี 2-4 ต่อไป งบประมาณท่ีใช้ไป 91,500 
บาทถ้วน ซ่ึงอยู่ระหว่างการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ในไตรมาสท่ี2 ผู้น าหมู่บ้าน อสม.ได้จัดท าโครงร่าง
นวัตกรรม _14 รูปแบบ น าเสนอท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เพื่อเสนอและน าไปพัฒนาต่อยอดท้ัง 14 หมู่บ้าน 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 2 : 
93,200 บาทจ านวนเงินงบประมาณท่ีเหลือเพื่อใช้ในไตร
มาสท่ี 3-4 จ านวน ............บาท  

กิจกรรม 8 : การส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถี
ใหม่ (New normal)  ด้วย
ภูมิปัญญาไทย 

ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ทอง
มี  ผลาผลและคณะ 

ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ระหว่างก าลังด าเนินการส ารวจปัญหา
และระดมความคิดเห็นของผู้สูงอายุเพื่อสอบถามปัญหาและ
ความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ใน
ชุมชน และระดมความคิดเห็นของผู้สูงอายุ โดยการจัดท า
เครื่องมือและลงพื้นท่ีในการส ารวจผู้สูงอายุ ในชุมชนท่าม่วง 

ด าเนินการ 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 ส ารวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ ในชุมชนและ 
และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจ านวน 22 
คน .ในวันท่ี 14 มกราคม 2565  
ส่วนระยะท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ New normal ด้วยภูมิปัญญาไทย 
ในวันท่ี 24 มกราคม 2565 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 100 คน ได้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพโดยใช้
สมุนไพรท่ีมีในชุมชนเป็นส่วนประกอบ จ านวน 3 ชนิด 
คือ ลูกประคบสมุนไพร น้ ามันนวดสมุนไพร และสเปรย์
สมุนไพร  เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลัง



เข้าร่วมการอบรมมีคะแนนความพึงพอใจ 4.80 
-จ านวนเงินงบประมาณตามแผน 100,250 บาท (หน่ึง
แสนสองล้านห้าสิบบาท) จ านวนเงินงบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 2 :  83,050  บาทจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีเหลือเพื่อใช้ในไตรมาสท่ี 3-4 จ านวน  
17,200 บาท 

กิจกรรม 9 : ส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ในรูปแบบ 
New normal 

ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ ดร.
นิชพันธุ์ระวี เพ็งพล 

ยังไม่ได้ด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย แต่ได้วางแผน
ด าเนินการกิจกรรมสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริม
กลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันท่ี 27 มกราคม 2565 
– 11 กุมภาพันธ์ 2565 น้ี 

ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างแผนการด าเนินงานในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันท่ี 18 
กุมภาพันธุ์ 2565 โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในรูปแบบ New 
normal ร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน ตัวแทน
จากเทศบาล ต าบลเกาะแก้ว    อสม. และ เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต. จ านวน 25 คน มากกว่าร้อยละ 50 
     คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ คณะผู้
ด าเนินโครงการ และ อสม. คัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่ม
เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง รวมท้ังสิ้น จ านวน 60 
คน ได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยจะมีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง : โรคความดันโลหิตสูง  โดยจะ
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 2 วัน  ใน
วันท่ี 8 – 9 เมษายน 2565   
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน กิจกรรมย่อยท่ี 7 
จ านวน  100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงในไตรมาสท่ี 2 : 
4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)จ านวนเงินงบประมาณท่ี
เหลือเพื่อใช้ในไตรมาสท่ี 3-4 :  กิจกรรมกลางทางและ
ปลายทาง จ านวน  91,500 บาท  

กิจกรรม 10: การนิเทศ
ติดตามการด าเนินกิจกรรม
โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ณัฐิ
กา ราชบุตร และ อาจารย์ 
ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี 

อยู่ระหว่างการก าหนดแผนนิเทศติดตามครั้งท่ี 1 ในช่วงไตร
มาสท่ี 2 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

วางแผนด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2565 แต่
เนื่องจากกรรมการค าเนินงานส่วนใหญ่มีภาระด้านการ
นิเทศภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย จึงเลื่อนการนิเทศติดตาม
แบบออนซ์ เป็นนิเทศติดตามแบบออนไลน์ก่อนเบื้องต้น  

กิจกรรม11: ประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบ
บูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่  

ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ณัฐิ
กา ราชบุตร และ อาจารย์ 
ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี 

อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินกิจกรรมย่อยก าหนดการ
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินกิจกรรมย่อยก าหนดการ
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

 
 
 
 



8. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

                        

                                        
         ภาพประกอบ : การประชมุคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบ
บูรณาการในยุควิถีใหม ่ 
 

                 



ภาพประกอบกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ระยะที่ 1 : ศึกษาบริบท สภาพปญัหา การจดัการปัญหา และความต้องการจดัการปัญหาภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอาย ุ

ไตรมาสที่ 2 ภาพประกอบ :  การป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรสีูงอายุในเขตต าบลท่าม่วง ต าบล
ดงหวายและต าบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ 

 

 
 
ภาพประกอบกิจกรรม  รปูแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุในชุมชน 

 
 
ภาพประกอบกิจกรรม การส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายดุ้วยดนตรีบ าบดั 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรม การพัฒนารูปแบบการจดัการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ระยะที่ 1 : ศึกษาบริบท สภาพปญัหา การจดัการปัญหา และความต้องการจดัการปัญหาภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอาย ุ

 



 
ภาพประกอบกิจกรรม การส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New normal)  ด้วยภูมิปัญญาไทย 

 
ภาพประกอบกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายโุรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง ในรูปแบบ New normal 
 

 
 
9. งบประมาณ : 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในไตรมาสที่ 1 :       101,700 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณที่เหลือเพื่อใช้ในไตรมาสที่ 2-4     1,098,300  บาท  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในไตรมาสที่ 2 :       366,566  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เหลือเพื่อใช้ในไตรมาสที่ 3-4       731,734  บาท  



10. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัร้อยเอ็ด และพื้นท่ีในชุมชน โรงเรียน ต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

11.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  มีทางเลือก รูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี  
 2) ข้อมูลที่ได้จากโครงการเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาต่อยอดทางวิชาการ รวมถึงการจัดท านโยบายการด าเนินงานในการพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 3) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับประชาชนและภาคี
เครือข่ายจะท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 4) เกิดการงานสร้างสรรค์งานและนวัตกรรมผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 
12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ประกอบกับผูร้ับผดิชอบกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมมีภารกิจด้านการ
นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงเป็นเหตุใหก้ารณด์ าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เลื่อนก าหนดการออกไป และได้วางแผนการแก้ไขปญัหาตามสถานการณ์ เพื่อให้การด าเนินโครงการส าเรจ็ลลุ่วงตามที่ก าหนด  
 
13. ผู้รายงาน : อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร ต าแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดผีา่ยวิจัยและแผน  
     โทรศัพท์ 089 944 3839 : E-mail : rachabootr1108@reru.ac.th 
 
14. วันที่รายงาน ณ วันที่  7 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
           รายงาน ณ วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rachabootr1108@reru.ac.th


โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะนิติรัฐศาสตร ์
กิจกรรม 1: การส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดหลกัสูตรคณุลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ เพื่อส่งเสรมิ 
               ความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ของแกนน าเครือข่าย สถานศึกษาและแกนน าเครือข่ายชุมชน รุ่นท่ี 2  
กิจกรรม 2: การถอดบทเรยีนการสร้างแกนน านักศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จากหลักสตูร 
               คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ  
กิจกรรม 3: การสร้าง “แกนน านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด รุ่นท่ี 3” จากชุดความรู้จากการถอด บทเรียนการสร้างแกนน า 
               นักศึกษา เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน จากหลักสูตร คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ  
กิจกรรม 4: การสร้าง “แกนน าเครือข่ายสถานศึกษา รุ่นที่ 3” จากชุดความรู้จากการถอดบทเรียนการสรา้ง แกนน านักศึกษา  
               เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึง ประสงค์ 4 ประการ  
กิจกรรม 5: การประกวดโครงการ/กิจกรรม “การสร้างและพัฒนาประชาชนให้มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง ประสงค์ 4 ประการ บน 
               ฐานความรัก ความสามัคคี และวินยัของชาติ” ส าหรับแกนน าเครือข่าย สถานศึกษา รุ่นที่ 3  
กิจกรรม 6: การสร้าง “แกนน าเครือข่ายชุมชน รุ่นท่ี 3” จากชุดความรู้จากการถอดบทเรยีนการสร้างแกน น านักศึกษา เครือข่าย 
               สถานศึกษา เครือข่ายชุมชน จากหลักสตูรคณุลักษณะคนไทยที่พึง ประสงค์ 4 ประการ  
กิจกรรม 7: การประกวดโครงการ/กิจกรรม “การสร้างและพัฒนาประชาชนให้มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง ประสงค์ 4 ประการ บน 
               ฐานความรัก ความสามัคคี และวินยัของชาติ” แกนน าเครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 3  
กิจกรรม 8: การจัดท าและเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ในเรื่อง “การสร้างและพัฒนาประชาชนให้มี คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์  
               4 ประการ บนฐานความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ” 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 220 คน  
โดยแบ่งเป็น - บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด  

- สโมสรนักศึกษาคณะนิตริัฐศาสตร์  
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
- นักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา และครูที่ปรึกษา  
- ประชาชนในชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

1. นักศึกษาน าทักษะ 4 ประการของวิศวกรสังคมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนาสังคม 
2. มหาวิทยาลัยฯน ากระบวนการของโมเดลวิศวกรสังคมไปบูรณาการการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาและ  

                  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
เชิงปริมาณ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
2. จ านวนสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
3. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
4. จ านวนแกนน านักศึกษาที่มีคุณลักษณะคน ไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ บนฐานความรัก ความสามคัคี และวินัยของชาต ิ
5. จ านวนแกนน านักเรียนที่มีคณุลักษณะคน ไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ บนฐานความรัก ความสามคัคี และวินัยของชาต ิ
6. จ านวนแกนน าชุมชนที่มีคุณลักษณะคนไทย ที่พึงประสงค์ 4 ประการ บนฐานความรัก ความ สามัคคี และวินัยของชาติ  
7. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการฯ  
8. จ านวนรายวิชาที่มีการจดัการเรียนการสอน โดยบรูณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและ พัฒนา ประชาชนให้มีคุณลักษณะคน 
    ไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ บนฐานความรัก ความสามคัคี และ วินัยของชาติ  
9. จ านวนเอกสารชุดความรู้ในการสรา้งและ พัฒนาประชาชนให้มีคณุลักษณะคนไทยท่ีพึง ประสงค์ 4 ประการ บนฐานความรัก  
    ความ สามัคคี และวินัยของชาติ 

เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ   
    บนฐานการสร้างความรัก ความสามัคคี และ วินัยของชาติ  
2. มีเครือข่ายการเรยีนรู้ ประกอบด้วย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษาหรอือาชีวศึกษา และชุมชนท่ีมี  
   ศักยภาพ  
3. มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรูโ้ดยการ วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้เชิงลึกจากการถอด บทเรียนการสร้างแกนน านักศึกษา  
   เครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชน จากหลักสตูร คณุลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ 
4. มีสื่อการสร้างและพัฒนาประชาชนให้มี คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ บนฐานความรัก ความสามัคคี และวินัยของ     
   ชาติที่เป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพรสู่่ สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
  

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการด าเนนิโครงการ 
ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการด าเนนิโครงการ 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการด าเนนิโครงการ 
ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการด าเนนิโครงการ 

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



9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  
                    
10. งบประมาณ : 700,000  บาท  
 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด และชมุชนในเขตจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 - 
 
14. ผู้รายงาน : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เบญจวรรณ บญุโทแสง ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 8  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1) ประชาชนในชุมชนเทศบาลเกาะแก้ว จ านวน 100 คน 
2) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  
3) เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงพนัธุ์สัตว์น้ า และผู้สนใจ จ านวน 50 คน  
4) ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 20 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1) มีระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชนในท้องถิ่น  อย่างน้อย 1 ระบบ 
2) มีระบบแชทบอทเพื่อให้บริการข้อมูลนักศึกษาและการเขา้ศึกษาต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ อย่างน้อย 1 ระบบ 
3) มีระบบสารสนเทศแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด อยา่งน้อย 1 ระบบ 
4) มีแอปพลิเคชันการตรวจสอบเห็ดพิษและเห็ดกินได้ จ านวน 1 ระบบ 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
           เชิงปริมาณ (Output) 

1) มีระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชนในท้องถิ่น  อย่างน้อย 1 ระบบ 
2) มีระบบแชทบอทเพื่อให้บริการข้อมูลนักศึกษาและการเขา้ศึกษาต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ อย่างน้อย 1 ระบบ 
3) มีระบบสารสนเทศแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด อยา่งน้อย 1 ระบบ 
4) มีแอปพลิเคชันการตรวจสอบเห็ดพิษและเห็ดกินได้ จ านวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
1) ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
2) นักเรียนหรือผูส้นใจเข้าศึกษาตอ่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ไดร้ับบริการข้อมูลจากระบบตอบอัตโนมัติ 
3) ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง สามารถค้นหาแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ต่อยอดในการ    
    ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได ้
4) ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียง สามารถน าระบบไปใช้ในการตรวจสอบเหด็พิษหรือเหด็ที่สามารถน าไปบรโิภคได้ 

  
 



 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ จึงยังไม่มีการด าเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ 

ไตรมาสที่ 2 ในไตรมาสที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดด้ าเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสูส่ังคม
เศรษฐกิจดิจิทลัดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 : แอปพลิเคชันพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน พ้ืนที่ป่าชุมชนเทศบาลเกาะแก้ว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้ประชุมและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันกับ
เทศบาลต าบลเกาะแก้ว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 และได้ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช ถ่ายภาพ และระบุพิกัดสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
กิจกรรมที่ 2 : ระบบแชทบอทเพ่ือให้บริการข้อมูลนักศึกษาและการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ท าการฝึกฝน
โมเดลตอบค าถามอัติโนมัติ โดยใช้ข้อมูลในรูปแบบข้อความเอกสารและตาราง เพื่อน าไปใช้ในระบบ เพื่อให้สามารถตอบค าถามได้
ครอบคลุมและสามารถตอบค าถามในบริบทที่เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น และมีการแก้ไขรูปแบบการเข้าใช้งานระบบ (ระบบ Login) 
และโปรไฟล์ผู้ใช้  
กิจกรรม 3 : ระบบสารสนเทศแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด 
กิจกรรม 4  : การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบเห็ดพิษและเห็ดกนิได้ กรณีศึกษา พ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
                 ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลและเก็บภาพถ่ายของเห็ดชนิดต่าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน า
ข้อมูลไปเทรนข้อมูลให้กับระบบ  ทั้งนี้ ทั้ง 4 กิจกรรมดังกล่าวข้างตน้ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว เป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท  จากงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรทั้งหมด 300,000 บาท 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  

ไตรมาสที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ จึงยังไม่มีการด าเนินการ
ในกิจกรรมตา่ง ๆ 
      ไตรมาสที่ 2  กิจกรรมที่ 1 : แอปพลิเคชันพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน พ้ืนที่ป่าชุมชนเทศบาลเกาะแก้ว โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ด าเนินการลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช ถ่ายภาพ และระบุพิกัดสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ซึ่งจะน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ต่อไป 
กิจกรรม 2 : ระบบแชทบอทเพ่ือให้บริการข้อมูลนักศกึษาและการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ด าเนินการแล้ว :  
-    ฝึกฝนโมเดลตอบค าถามอัตโินมัติ โดยใช้ข้อมลูในรูปแบบข้อความเอกสารและตาราง เพื่อน าไปใช้ในระบบ RERUBot ให้สามารถ
ตอบค าถามได้ครอบคลุมและสามารถตอบค าถามในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงไดม้ากขึ้น 
-   แก้ไขระบบ Login และจัดท าโปรไฟลผ์ู้ใช้ 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการ :  
-   จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท าการฝึกฝนโมเดลใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-   ทดลองปรับเปลี่ยนประเภทของโมเดลทางภาษาและพารามิเตอรส์ าหรับการฝึกฝนโมเดลเพื่อให้ไดผ้ลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กิจกรรม 3 : ระบบสารสนเทศแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด 
กิจกรรม 4  : การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบเห็ดพิษและเห็ดกนิได้ กรณีศึกษา พ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อยู่
ระหว่างการรวบรวมภาพถ่ายเหด็ประเภทต่าง ๆ เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือน
เมษายน 2565 มีเห็ดขึ้นในพื้นที่ป่าจ านวนน้อย จึงยังไม่มภีาพถ่ายท่ีเพียงพอในการเทรนข้อมูลให้กับระบบ 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น  
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย 
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน



การพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐาน รากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้าน โอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการด าเนินการโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล : 
กิจกรรมย่อย 1. การพัฒนาแอปพลิเคชันพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่ป่าชุมชนเทศบาลเกาะแก้ว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2. การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อให้บริการข้อมลูนักศึกษาและการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด  
3. ระบบสารสนเทศแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด 4. การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบเห็ดพิษและเห็ดกินได้ กรณีศึกษา 
พื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลทั้งในบริบทการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การจัดการทรัพยากร การประกอบอาชีพและการเข้าถึงข้อมลูด้านการศึกษาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมยั    
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทนุทางสังคม  
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และ ช่วยเหลือกันและกัน โดยการ
สร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการ ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล มีเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองใน บริบทของ           
การบริหารจัดการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชันพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่ป่าชุมชนเทศบาล
เกาะแก้ว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
การด าเนินชีวิต (กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบเห็ดพิษและเห็ดกินได้ กรณีศึกษาพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 
การประกอบอาชีพ (กิจกรรมระบบสารสนเทศแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด) และการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา 
(กิจกรรมการพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อให้บริการข้อมูลนักศกึษาและการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) เป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสามารถน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นต่อไป 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
ไตรมาสที่ 1 

 กิจกรรมที่ 1 : แอปพลิเคชันพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่ป่าชุมชนเทศบาลเกาะแก้ว โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

                           
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม 2 : ระบบแชทบอทเพื่อให้บริการข้อมูลนักศึกษาและการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
                                           
กิจกรรม 3 : ระบบสารสนเทศแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
กิจกรรม 4  : การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบเห็ดพิษและเห็ดกนิได้ กรณีศึกษา พ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

     
 
10. งบประมาณ : ………300,000 ………......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาส 1   300,000  บาท  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   0   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาส 2  300,000   บาท  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   50,000   บาท 

11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  
            สถานท่ีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชนในท้องถิ่นและสามารถน าไปขยายผลในวงกว้างมากขึ้น 
2)  ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคณุภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
3)  ได้ระบบแชทบอทเพื่อให้บริการข้อมูลนักศึกษาและการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4)  นักเรียนหรือผู้สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับบริการข้อมูลจากระบบตอบอัตโนมัติ 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   -   
 
15. ผู้รายงาน  นางสาวภิญญาพัชญ์  วังภูงา                   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
     โทรศัพท ์ 082-098-9411   E-mail    it_fac@reru.ac.th 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
          รายงาน ณ วันที่  20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 



โครงการที่ 9  โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
       ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
             1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่
น้อยกว่า 300 คน 
           2) หน่วยงานท้องถิ่นอย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
        เชิงปริมาณ (Output) 
           1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่
น้อยกว่า 300 คน 
           2) จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบรูณาการเรียนการสอน  อย่างน้อย 2 รายวิชา 
           3) จ านวนงานวิจัยท่ีบูรณาการในการจัดฐานการเรียนรู้  1  เรื่อง 
        เชิงคุณภาพ (Outcome) 
          1) ร้อยละ 80 ของกิจกรรมภายในศูนยฯ์ สามารถให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราขา 
          2) หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อย 2 หน่วยงาน       
6. วิธีการด าเนินกิจกรรม  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  ประชุมคณะท างาน 
 การวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ  

            

2  กิจกรรมการบรหิารจัดการน้ าในพื้นที่ศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา  

            

3  กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน             

4  สรุป ติดตาม สรุปผล และรายงานผลโครงการ             

คณะด าเนินงานได้มีการประชุมวางแผนในการจัดการพื้นท่ี วางแผนพัฒนาองค์รวมทั้งศูนย์ โดยมีคณะด าเนินงานจาก 
 
 



7. ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 4 พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ)    
7.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานและการวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ 

คณะด าเนินงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ คณาจารยส์าขาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีและนวตักรมการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไดม้ีการประชุมวางแผนในการจัดการพื้นที่ 
วางแผนพัฒนาองค์รวมทั้งศูนย์ ดงัรูปที่ 1  

              

ภาพที่ 1 ภาพการประชุมวางแผนพัฒนาหลักศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง  
 ที่ประชุมมีมติให้แบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 2 ขนาด 

1. กลุ่มพื้นทีข่นาดเล็ก (ขนาดพื้นท่ีประมาณ 0.43 ไร่) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการแบ่งพื้นที่กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็กของศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง  

โมเดลส าหรับผู้อาศัยในหมูบ่้าน มพีื้นที่เล็กน้อยแต่ต้องการอยู่แบบพ่ึงพาตนเอง ใช้ระบบเงินให้น้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้เนื้อที่
ประมาณ 670 ตารางเมตร หรือ 168 ตารางวา (สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม) ประกอบด้วย 

• อาคารโรงเรือนอเนกประสงค์  
• การเลีย้งไก่พื้นเมือง 
• บ่อปลาดุก/บ่อกบ 
• การเพาะเห็ด (นางฟ้า เห็ดฟาง) 
• ไม้ผล 
• ผักสวนครัว (รั้ว/วงยาง/แนวตั้ง) 
• สวนสมุนไพร  
• การเลีย้งปลวก 
• การจัดการขยะในครัวเรือน  

 
 
 

 



2. กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (ขนาดพื้นท่ีประมาณ 2.2 ไร่) 
  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการแบ่งพื้นที่กลุ่มพื้นที่ขนาดกลางของศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง  

เมื่อขยายขนาดพื้นท่ี สามารถเพิ่มกิจกรรมกึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรได้ 
• การแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
• การผลิตก้อนเช้ือเหด็เพื่อการจ าหน่าย 
• การท าโรงเรือนเปิดดอกเห็ดเพื่อการจ าหน่าย 
• การเพาะเลี้ยงไม้มีค่าเพื่อการจ าหน่าย 
• การสร้างเครือข่ายผู้เพาะเห็ด/ผูป้ลูกไมม้ีค่า 
• การจัดการวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตร (เศษพืช ซากสัตว์)  
• การผลิตแหล่งโปรตีนอาหารสัตวด์ว้ยปศุสัตว์ทางเลือก (การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวัน/แมลงวันลาย) 
• การจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร (online & pickup) 

หมายเหตุ:  

• สามารถเพิ่มสเกลการใช้ smart system ในการจัดการการให้น้ าพืช เห็ด ฯลฯ ได ้
• ด้านหน้าสดุเป็นบริเวณท่องเที่ยวและจ าหนา่ยสินคา้ (café & outlet)  

3. กลุ่มพื้นทีข่นาดใหญ่ (ขนาดพื้นท่ีประมาณ 16 ไร่) 

                              
ภาพที่ 4 แสดงการแบ่งพื้นที่กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ของศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง  

• ความหลากหลายของชนิดไม้ เช่น ไม้กินได้ ไมม้ีค่า ไม้พลังงาน 
• การปลูกผักด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์   
• การผลิตไตรโคเดอร์มา  
• เกษตรปลอดภัย/อินทรีย ์
• เมลด็พันธ์ุยั่งยืน 
• พยายามท าให้ครบ supply chain 
• ออกแบบคลองไสไ้ก่เช่ือมโยงน้ า  
• เพิ่มพื้นท่ีน้ า 30 % & เพิ่มบาดาล 



• คันนาทองค า 
• ภูมิทัศน์มุมสูง 
• มีคุณค่าและสวยงาม 
• ห้องสมุด 
• ร้านค้าผลิตภัณฑ์จากศูนยฯ์ 

และมหาวิทยาลัยไดด้ าเนินโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยได้ปรับปรุงถนนให้สามารถน าเครื่องจักรเข้าพัฒนาศูนยไ์ด้
สะดวกและรองรบัต่อการเยี่ยมชมดูงานของกลุ่มบุคคลผู้สนใจ ดังนั้น คณะด าเนินงานจึงได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ าและ
แผนการปลูกพืชดังรูป 

                              
ภาพที่ 5 แสดงแผนผังการจดักิจกรรมทั้งหมดของศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง  

                                
ภาพที่ 6 แสดงแผนผังระบบส่งน้ าอุปโภคของศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง  

                                    
ภาพที่ 7 แสดงแผนผังระบบน้ าผวิดินการจัดกจิกรรมทั้งหมดของศนูย์ถ่ายทอดองค์ความรูต้ามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจ

พอเพียง 

                                      
ภาพที่ 8 แสดงแผนผังระบบรดน้ าของศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะด าเนินงานและนักศึกษาได้รว่มกันปลูกต้นไม้ หญา้แฝก และด าเนินการปรบัปรุงคณุภาพบ่อน้ าเพื่อรองรับการเลี้ยงปลา 
 



     

    
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ในแต่ละไตรมาส 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ได้แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีแหล่งเรยีนรู้ตาม 
ศาสตร์พระราชาส าหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนต่างๆ 
(3) แผนย่อย :  
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย :  
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

 
                                                        

                             



   

 

 
 
10. งบประมาณ : จ านวน 300,000 บาท   
            เบิกจ่ายจริง  จ านวน 0     บาท   ก าลังอยู่ในการด าเนินโครงการในกิจกรรมที่ 2 โดยใช้งบประมาณ 244,003 บาท 
             คงเหลือ      จ านวน 300,000  บาท 
 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรูต้ามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรูต้ามศาสตร์พระราชา และสามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 
 2.ชุมชนมีศรัทธาและน้อมน าแนวทางพระราชด ารมิาบูรณาการพัฒนาศักยภาพตนเอง ชุมชน โดยเรียนรู้รวมกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  เพื่อน าไปสูก่ารจัดการตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มีความเขม้แข็งและยั่งยืน 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 
 14. ผู้รายงาน  อาจารย์ ดร.สรรเพชญ นิลผาย  
 
 15.วันที่รายงาน ณ วันที่  9  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 10 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและการพัฒนา 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

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

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
          เชิงผลผลิต (Output) :   

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการจัดโครงการ  ร้อยละ 80     
3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการของแตล่ะคณะ  ๆละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
4) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จดัท าขึ้น  ร้อยละ 70 
5) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์   จ านวน 18 กิจกรรม 
6) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแตล่ะคณะ จ านวน 24 
กิจกรรม        

         เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
             ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะสามารถบูรณาการกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการ
เตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ และก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการ ในเดือนมกราคม 2565 

ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท้ังในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน 
(1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน องค์ประกอบ การบริการวิชาการแก่สังคม  
(2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี 2563 องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการแก่สังคม  
(3) รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2564  



(4) ค าสั่งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี 2565  
(5) รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(6) ปฏิทินการด าเนินงาน ด้านการบริการวิชาการ  
(7) แบบฟอร์มการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(8) การทบทวนแผนบริการวิชาการ ประจ าปี 2564 และการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี 256 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
  ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติด าเนินกิจกรรม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว คณะละ 30,000 
บาท เพื่อด าเนินการให้บริการทางวิชาการกับกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด และก าหนดส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ขออนุมัติการด าเนินการในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 น้ี 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ไดเ้ปดิโอกาสให้ทุกคณะมสี่วนร่วมในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนิน 

โครงการ วางแผน และออกแบบกิจกรรม ด าเนินโครงการเพื่อให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศกึษา ได้รับองค์ความรู้ สามารถ
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเขม้แข็งและ
ยั่งยืนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิตดิ้านโอกาสของดัชนีช้ีวัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 โดยเปดิโอกาสให้คณาจารย์ได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ
ทางวิชาการ เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ไดเ้สริมสร้างชุมชนให้มีเข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ดา้น 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือขจดัอุปสรรค ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมสี่วนร่วม เพื่อส่งเสรมิใหชุ้มชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
ชุมชน และการบรหิารทรัพยากร ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย 
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพฒันาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการ
สร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
 
 
 
 
 



9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

         
   

      
 

                                                
10. งบประมาณ : ………300,000 ………......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 1   :  ................... -.....................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   ………………-…..…….............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 2   :  ................... -.....................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   ………………-…..…….............บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
          1. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
          2. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา มีคณุภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยนืของชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได ้
          3. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรูก้ระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
           - 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย ์ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท.์.........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………7……เดือน ....มกราคม.........พ.ศ. ........2565......... 



โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
             1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ  ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น เจ้าหนา้ที่รัฐที่เกีย่วข้อง จ านวน 100 คน        
           2) ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 แห่ง 
           3) คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ านวน 50 คน 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
      เชิงปริมาณ (Output) 
           1) จ านวนชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ  อย่างน้อย 2 ชุมชน/องค์กร 
           2) ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
           3) มีชุมชนต้นแบบในการสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ  อย่างน้อย 2 แห่ง 
           4) มีผลิตภณัฑ/์สินคา้ชุมชน อย่างน้อย 6 ผลิตภัณฑ์ 
      เชิงคุณภาพ (Outcome) 
          1) ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุในชุมชน 
          2) ผู้สูงอายุสามารถใช้ประสบการณ์ ภมูิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานในการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
          3) ผู้สูงอายุมีอาชีพสร้างรายได ้
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการ
เตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ  

ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
และประชุมวางแผนก าหนดการด าเนินกิจกรรมที่ 1 ในเดือนเมษายน 2565 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
           ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 



ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
และประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน โดยประสานเทศบาลต าบลท่าม่วง และเทศบาลต าบลมะอ ึเพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุท่ีจะเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ได้เปดิโอกาสให้ทุกคณะมสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการ วางแผน และออกแบบ 

กิจกรรมด าเนินโครงการเพื่อให้ผู้สงูอายุได้รับองค์ความรูส้ามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้มีคณุภาพชีวิตดีขึ้นและ
สามารถใช้ประสบการณ์ภูมิปญัญาและทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมตีัวช้ีวัดเป็นมติิด้าน
โอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ10 โดยเปดิโอกาสให้คณาจารยไ์ด้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการเพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ได้เสรมิสร้างชุมชนให้มีเข้มแข็งด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือขจดัอุปสรรค ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมสี่วนร่วม เพื่อส่งเสรมิใหชุ้มชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
ชุมชน และการบรหิารทรัพยากร ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคี

เครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การ
พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

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

กัน โดยการสร้างภาคีเครอืข่ายในระดบัอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุน
ทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

                                                       
10. งบประมาณ : ………150,000 ………......บาท  

จ านวนเงนิงบประมาณตามแผน  : ไตรมาสที่ 1 .................... -.....................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :          ………………-…..……..........     บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  : ไตรมาสที่ 2 ..................... -.....................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :           ………………-…..……..........    บาท 

 
 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ และชุมชนต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 



12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
         1) ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีคณุค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสรา้งอาชีพ สร้างรายได้และ
สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม 
         2) เกิดการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่จัดการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
         3) ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้ 
         4) ได้ชุมชนต้นแบบในการสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
         5) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายโุดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        - 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย ์ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท.์.........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………7……เดือน ....มกราคม.........พ.ศ. ........2565......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 12 โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศกึษา 
กิจกรรมที่ 1 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร           
                 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
กิจกรรมที่ 2 โครงการ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 
กิจกรรมที่ 3 มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาต ิ
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  : คณาจารย์ บคุลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
เชิงปริมาณ 
      1) กิจกรรมจิตอาสา จ านวน 1 กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
      1) ถวายราชสักการะในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 
 
6. วิธีการด าเนินกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

ขั้นวางแผน (PLAN) 
- น าผลการด าเนินการใกล้เคียง มาวิเคราะห์ 
- ประชุมวางแผนหาแนวทาง 
- มอบหมายภารกิจในการเตรียมการจัด
กิจกรรม 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/
อนุมัติโครงการ 

 

√    

  

     

2 
 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
- ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 √   

  
     



ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ใน
การด าเนินการ 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

3 
 

ขั้นประเมินผล (CHECK) 
- รายงานสรุปกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ 

 
  √ √ 

  
     

4 ขั้นปรับปรุง (ACT) 
- น าผลการประเมินเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อรับค า
เสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ครั้งต่อไป 

 

  √ √ 

  

     

ลักษณะกิจกรรมที่จัด  
1) ถวายราชสักการะในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร 
      2)   กิจกรรมจิตอาสา   
 3)   กิจกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย 
การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

โครงการวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
 

คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

เชิงปริมาณ 
 1) กิจกรรมจิตอาสา 
จ านวน ๑1กิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
1) ถวายราชสักการะ
ในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 90 

ไม่ต่ ากว่า 4.00 น าแนวทางการเป็น
จิตอาสา ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ตนเองในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

 
กิจกรรมที่ 1 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมส านักกิจการนักศึกษา ไดด้ าเนินกิจกรรม จ านนวน 3 กิจกรรม ดังนี้  

1) ถวายราชสักการะในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร                 

2) กิจกรรมจิตอาสา  
3) กิจกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 โดยในแต่ละกิจกรรม                      

               มีผู้เข้าร่วมตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด - 19 ก าลังแพร่ระบาด ท าให้กิจกรรมที่จัดขึ้น
ในสถานท่ีปิด ได้ก าหนดผู้เข้าร่วมไว้ชัดเจน เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19  ในส่วนของกิจกรรมที่จัดในพ้ืนท่ี
โล่ง ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดมาตรการป้องกัน โดยมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล พร้อมทั้งให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 



 
7. ผลการด าเนินกิจกรรม   
  กิจกรรมที่ 1 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต ิ5 ธันวาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมส านักกิจการนักศึกษา ไดด้ าเนินกิจกรรม จ านนวน 3 
กิจกรรม ดังน้ี  

1. ถวายราชสักการะในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร                 

2. กิจกรรมจติอาสา  
3. กิจกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 โดยในแต่ละกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด - 19 ก าลังแพร่ระบาด ท าให้กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่ปิด ได้ก าหนดผู้เข้าร่วมไว้ชัดเจน          
เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19  ในส่วนของกิจกรรมที่จัดในพื้นที่โล่ง ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม         
ได้ด าเนินการจัดมาตรการป้องกัน โดยมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
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 : 400,000 บาท  

                        กิจกรรม รายการเบิกจ่ายจริง 
1.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพล
อดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

26,200 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และอาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    และความเป็นไทย 
2) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
4) มีเครือข่ายการด าเนินงานศลิปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน :  -  
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 โครงการ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศกึษา 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
       ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสดุโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  :  

กิจกรรมท าบุญตักบาตร  
  นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  100 คน 
 กิจกรรมประกวดแข่งขันภาพถ่าย ในหัวข้อ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ”        
 ผลงานท่ีเข้าร่วมการประกวดไม่นอ้ยกว่า 20 ผลงาน 
 กิจกรรมประกวดแข่งขันคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” 
    ผลงานท่ีเข้าร่วมการประกวดไม่นอ้ยกว่า 10 ผลงาน 
 กิจกรรมนิทรรศการ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ” 
  ผู้เข้าชมนิทรรศการ 300 คน  
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  เชิงปริมาณ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย/หนว่ย วิธีการ/เครือ่งมอืวดั 
นักศึกษาแสดงออกถึงความประทับใจ ความรักความ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผ่านผลงาน
ภาพถ่าย 

≥ 20 ผลงาน ผลงานที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขนั 

นักศึกษาแสดงออกถึงความประทับใจ ความรักความ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผ่านผลงานสื่อ
สร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ) 

≥ 10 ผลงาน ผลงานที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขนั 

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร แสดงออกถึง                
ความภาคภูมิใจ ในนิทรรศการ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการ
ตา ตรึงใจ”   

≥ 300 คน จ านวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 

 
 



เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย/หนว่ย วิธีการ/เครือ่งมอืวดั 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็น                   
/ความรู้สกึเกี่ยวกับวันราชภัฏ               
/มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

นักศึกษาแสดงออกถึงความประทับใจ ความรักความ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผ่านผลงาน
ภาพถ่าย และผา่นผลงานสือ่สร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ) 

การกดไลค์/กดแชร์ การแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็นในห้วง
เวลาการจัดกิจกรรม 

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแสดงออกถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ท าบญุตัก
บาตร 

ภาพถ่าย   

 
6. ผลการด าเนินกิจกรรม  
  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการบริการการ
เรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตส านึกให้
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศชาติ และได้มีส่วนร่วมในการ
รักษาศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นการส านึกรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนิน
โครงการ 14 กุมภาพันธ์วันราชภัฏ ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม                     
1) กิจกรรมท าบุญตักบาตร  
2) กิจกรรมประกวดแข่งขันภาพถ่าย ในหัวข้อ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ”                  
3) กิจกรรมประกวดแข่งขันคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”                           
4) กิจกรรมนิทรรศการ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักไว้ ซึ่งความส าคัญในโอกาสได้รับพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพ ระองค์เป็นตราประจ า
มหาวิทยาลัยและเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม  
  1. กิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ บริเวณพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เป้าหมาย
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 100 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร จ านวน 227 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 227 จากภาพถ่าย และการแสกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. กิจกรรมประกวดแข่งขันภาพถ่าย ในหัวข้อ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ” เป้าหมายผลงาน ที่เข้าร่วมการ
ประกวดไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน มีผลงานท่ีเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน จ านวน 28 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๔๐ 
 3. กิจกรรมประกวดแข่งขันคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” เป้าหมายผลงานท่ีเข้า
ร่วมการประกวดไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน มีผลงานท่ีเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน จ านวน ๗ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 70 
     4. กิจกรรมนิทรรศการ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 , 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มเป้าหมายจ านวน 300 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ทั้งสิ้น จ านวน ๗๗๒ คน คิดเป็น      
ร้อยละ ๒๕๘  

ก. ภาพกิจกรรมท าบุญตักบาตร 

                             
         ภาพที่ 1 ภาพประชาสัมพนัธ์การเข้าร่วมกจิกรรมท าบุญตักบาตร 



                          
                       ภาพที่ 2 และ 3  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ร่วมท าบุญตักบาตร 
                     
ข. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด 

                              
ภาพที่ 1 ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันภาพถ่าย ในหัวข้อ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตาตรึงใจ”  

และกิจกรรมประกวดแข่งขันคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็” 
ค. ภาพถ่ายนิทรรศการ 

                       
ภาพที่ 1 และ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคณุ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น าคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปิดนิทรรศการ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ”  

 
ภาพที่ 3 บรรยากาศภาพในงานนทิรรศการ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ” 

 

 



ง. การกดไลค์ / แสดงความคิดเห็น 

                                                 

                          
 
10. งบประมาณ : จ านวน 400,000 บาท   

  คงเหลือจ านวน 373,800 บาท 
                        กิจกรรม รายการเบิกจ่ายจริง 

1.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

26,200 

2.โครงการ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 66,000 
 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  

:  กิจกรรมท าบุญตักบาตร วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณพระราชลญัจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  

 :  การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ราชภัฏ : เลอคา่ ตระการตา ตรึงใจ” และการประกวดสื่อสรา้งสรรค์  (คลิปวิดีโอ)          
ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)  และตัดสินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (Online) ระหว่างวันท่ี ๒๘ มกราคม 2565 – 9 กุมภาพันธ์ 2565  
 : กิจกรรมนิทรรศการ “ราชภัฏ : เลอค่า ตระการตา ตรึงใจ”  ระหวา่งวันท่ี 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 
 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    และความเป็นไทย 
2) เผยแพร่องค์ความรูด้้านศลิปวฒันธรรมประเพณีภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3) พัฒนาแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
4) มีเครือข่ายการด าเนินงานศลิปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  - 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3  มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม ่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศกึษา 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสดุโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3. ความสอดคล้อง (โปรดท าเครือ่งหมาย      ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  : กิจกรรมโรงทานขนมจีน น้ ายา และกจิกรรมถวายต้นกัณฑจ์อบกัณฑห์ลอน บุคลากร คณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ๕๐ คน 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย/หน่วย วิธีการ/เครื่องมือวัด 

คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมท าบุญ
ถวายปัจจัยท าโรงทานและถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน 

≥ ๕๐ คน รายชื่อผู้ร่วมบริจาคปัจจัย และ จ านวนปัจจัยที่
บริจาค 

เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย/หน่วย วิธีการ/เครื่องมือวัด 

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมงาน
มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์
มหาชาติ  

ภาพถ่าย   

6. วิธีการด าเนินกิจกรรม   
  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ประชุมวางแผนหาแนวทาง          
๒ ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติโครงการ          
๓ แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ          
๔ ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
๕ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน          
๖ รายงานสรุปกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้น

โครงการ 
         

๗ น าผลการประเมินเสนอ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อรับค าเสนอแนะ           มา
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป 

         



ลักษณะกิจกรรมที่จัด  
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่จดั 

เพื่อเสรมิสร้างให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กิจกรรมร่วมบรจิาคปัจจยัเพื่อท าโรงทาน และถวายต้นกณัฑ์
จอบกัณฑ์หลอน เป็นการเสรมิสรา้งถึงการมีคุณธรรมด้านการ
เสียสละ และการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  

เพื่อสร้างส านึกอันดี ในการด ารงรกัษาไว้ซึ่งประเพณีงาน
บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมเข้าร่วมการแห่ต้นกณัฑ์จอบ กัณฑ์หลอน และ แจก
ขนมจีน น้ ายา เป็นการด ารุงรักษาไว้ซึ่งประเพณีประจ า
ท้องถิ่น 

 

7. ผลการด าเนินกิจกรรม  
  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุน  ในการบริการการ
เรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตส านึกให้
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศชาติ และได้มีส่วนร่วมในการ
รักษาศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นการส านึกรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนิน
โครงการมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด  ฟังเทศน์มหาชาติ ในวันอาทิตย์ที ่ 6 มีนาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมโรงทานขนมจีนน้ ายา และ ถวาย
ต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน 
  คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคปัจจัยถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน  ในประเพณีบุญ
ผะเหวด ฟังเทศน์หาชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมท าบุญถวายปัจจัยท าโรงทาน
และถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน จ านวนไม่ต่ ากว่า 50 คน 
  โครงการมหาทานบารมีประเพณบีุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์ บุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็แสดงออกถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อสร้างส านึกอันดี ในการด ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีงานบุญ
ผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมออกเปน็ 2  กิจกรรม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

1. กิจกรรมถวายกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และประชาชนท่ัวไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 196 จากเป้าหมาย  ไม่ต่ ากว่า 50 คน และร่วมบริจาคปัจจัยรวม
เป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น 35,359 บาท  

2. กิจกรรมโรงทานขนมจีนน้ ายามีผู้มีจิตศรัทธาจัดท าขนมจีน น้ ายา เพื่อแจกในประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ      
รวมเป็นจ านวน 300 ชุด 

ก. ภาพกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน 

                                             

ภาพที่ 1 ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาถวายต้นกณัฑ์จอบ กัณฑ์หลอน 



                                               

ภาพที่ 2  คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมถวายต้นกณัฑ์จอบ กัณฑ์หลอน  

 

ภาพที่ 3 โรงทานขนมจีน น้ ายา 

                                                            

ภาพที่ 4 ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา รองผู้อ านวยการส านักกิจการ ร่วมแจกขนมจีน น้ ายา 

10. งบประมาณ : จ านวน 400,000 บาท   
   คงเหลือจ านวน 304,100 บาท 

                        กิจกรรม รายการเบิกจ่าย
จริง 

1.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

26,200 

2.โครงการ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภฏั 66,000 
3.โครงการมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาต ิ 3,700 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  กิจกรรมโรงทานขนมจีนน้ ายา และ ถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑห์ลอน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ และบึงพลาญชัย จังหวดัร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    และความเป็นไทย 
2) เผยแพร่องค์ความรูด้้านศลิปวฒันธรรมประเพณีภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3) พัฒนาแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
4) มีเครือข่ายการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  - 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
โครงการที่ 13 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
 สถานะโครงการ       ยังไม่สิน้สุดโครงการ          สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
         1) นักเรียนและคณุครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 500 คน 
 2) นักศึกษาและอาจารยค์ณะครุศาสตร์ 300 คน 
 3) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 
    ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Outputs) 

ผลผลิต (Output ) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน คณุครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เข้ารว่มโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 

2) มีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนใน
ศาสตร์สาขาวิชา  

นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการสอน
ในศาสตรส์าขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 

3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ที่เขา้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

80 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะ  

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 80 

80 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะในวิชาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2) มีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนในศาสตรส์าขาวิชา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4) ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 80 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 2 :  เดือนมกราคม - มีนาคม 2565  

 โครงการ 1:  โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 12 สาขา ในไตรมาสท่ี 2  
มี 2 โครงการจาก 12 โครงการย่อย ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น คือ  
 1) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 13 มีนาคม 2565 สาขาวิชา
พลศึกษาได้ด าเนินการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม
ภายในมหาวิทยาลัยได้ และ  
 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ E–Learning โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 
26-27 มีนาคม 2565 สาขาวิชาสังคมศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ E-Learning ส าหรับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  จึงได้มีการจัดอบรมการสร้างบทเรียน  
E-Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับ          
E-Learning และเพื่อพัฒนาทักษะการสอนโดยการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่เหมาะสมกับระบบ E-Learning ตลอดจนน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในสร้างบทเรียน E-Learning และน าบทเรียนที่ได้ไปใช้ได้จริง ระยะฝึกอบรมจ านวน 2 วัน จ านวนผู้
เข้าอบรม 62 คน เป็นนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ ด และได้รับเกียรติจากวิทยากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมคณะ 
 โครงการ 2:  โครงการจัดต้ังศูนย์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึง 15 มีนาคม 2565     
ได้ด าเนินการพัฒนาห้องสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ให้บริการและ
สนับสนุนการเรยีนการสอน  
 โครงการ 3:  โครงการการพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะการวิจัยในชัน้เรียนเชิงนวัตกรรมสู่ห้องเรียนชุมชน ใน
ระหว่างวันท่ี 14-16 มีนาคม 2565 ได้ด าเนินกิจกรรม 1 คือเตรียมพร้อมความรูมุ้่งสู่งานวิจัย โดยไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์กี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อน ามาท างานวิจัยในช้ันเรียน และต่อยอดองค์ความรูไ้ปสู่กิจกรรมที่ 2 
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ต่อไป 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
            ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จดัเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
            ไตรมาสที่ 2 มี 2 โครงการจาก 12 โครงการย่อย ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น คือ โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทาง
พลศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ E–Learning ของสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการเปลี่ยนโฉมบทบาท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 



       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท บรรลุเป้าหมายตาม แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การพัฒนาการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาท่ี 3 
และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
(3) แผนย่อย : โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขาวิชา 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนนักศึกษาครู 12 สาขาวิชา 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย : นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามีทักษะในการพัฒนาบทเรียน e –Learning ได้เป็นอย่างดี 
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อท่ีหลากหลายได้มากข้ึน และมีทักษะในการใช้บทเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

        
  

              
 

 
      

 



10. งบประมาณ : 960,000 บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน 960,000 บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ:    โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1) คณะครุศาสตร์มีโครงการพัฒนาสมรรถนะดา้นการสอนของนักศึกษาครูให้สอคคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) โครงการที่ด าเนินการสามารถยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑติสาขาวิชาชีพครูของคณะครุ-ศาสตร ์
3) มีการด าเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นครู มีคณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
4) มีระบบบริหารจัดการโครงการที่ส่งเสรมิและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบณัฑิตครสูู่ความเป็นเลิศ 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน...สถานการณ์ระบาดของ COVID 19 ระลอกใหม่ โรงเรียนและหน่วยงานในเขตพื้นท่ี     
ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนได้อย่าง
ราบรื่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการตามแผนได ้
 
14. ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา ถิรเดโชชัย ต าแหน่ง รองคณบดีฝา่ยพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ 
     โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th 
 
15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    ชื่อโครงการย่อย 1 : การยกระดับคณุภาพการศึกษาด้านดนตรสีากลผ่านการเรียนรู้และเผยแพรบ่ทเพลงพระราชนิพนธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                              ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
     ชื่อโครงการย่อย 2 : การอนรุกัษ์ ดนตร ีและศิลปะการแสดง ผูไ้ทบา้นบุง่เลศิ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
 สถานะโครงการ       ยังไม่สิน้สุดโครงการ          สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

1. สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่ผลิตบณัฑติสาขาดนตรี    จ านวน  5  สถาบัน  
2. ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน ที่มีความสามารถและสนใจด้านดนตรี  จ านวน  100  คน 
3. ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด      จ านวน  40  คน  
4. นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด      จ านวน  50  คน  
5. อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก      จ านวน  10  คน 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
กิจกรรม 1 การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์สู่การแสดงดนตรีที่ถูกต้องตามระเบียบส านักราช เลขานุการว่าด้วยการเชิญเพลงพระ
ราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ พ.ศ. 2559  

เชิงปริมาณ (Output)  
1) จ านวนบทเพลงพระราชนิพนธท์ี่ถูกเรียบเรยีงและน าไปจดัการแสดงอย่างน้อย   10 เพลง  
2) จ านวนสถาบันการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเข้าร่วม โครงการและแสดงดนตรีอย่างน้อย  

     5 สถาบัน  
เชิงคุณภาพ (Outcome)  
1) เพลงพระราชนิพนธ์ท่ีถูกเรียบเรียงและน าสู่การแสดงผ่านการประเมินและพิจารณา ความถูกต้องเหมาะสมจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีและเป็นไปตามระเบียบของส านักราชเลขาธิการ ว่าด้วยการเชิญ เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวไปใช้ พ.ศ. 2559  

2) ผู้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพน์ทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการแผ่านการประเมินคณุภาพของ การบรรเลงโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไป  

3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป  



กิจกรรม 2 การสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดง ส าหรับชุมชน บ้านบุ่งเลิศ และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  

เชิงปริมาณ (Output)  
1) การรวมรวมตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ และงานวิจยัอย่างน้อย 1 เรื่อง  
2) ผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะดนตร ีและศิลปะการแสดงในชุมชน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถบรรเลงหรือแสดงได้อย่างน้อย 1 ชุดการแสดง  
3) ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ (Outcome)  
1) การรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรี และศิลปะการแสดงผูไ้ทบ้านบุง่เลิศ  
2) ชุมชน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคคลภายนอกที่ สนใจได้พัฒนาทักษะดนตรี และ

ศิลปะการแสดงและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ไตรมาส 1 – 2  อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
  

ไตรมาส 1 – 2  อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

 
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) 
 ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 

ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
 
10. งบประมาณ : 100,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   100,000  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1 :       -       0.00  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน        0.00  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 2 :        0.00      บาท 
 

11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ: อาคารดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด - ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดีจังหวัดร้อยเอด็ และ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 
 



12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เกิดกระบวนการและต่อยอดสู่การสร้างองค์ความรู้ทางดนตรีที่ถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ สืบสานและอนุรักษ์
บทเพลงพระราชนิพนธ์อันเป็นมรดกทางดนตรีของประเทศจากพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

2) เกิดกระบวนการและต่อยอดสู่การสร้างแนวปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ประราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ผ่าน
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร  

3) สร้างจิตร่วมสร้างจิตส านึกและความผูกพันอันดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทย  
4) ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนร่วม และเกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ดนตรีและศิลปะการแสดง  
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง  
6) เกิดงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี และศิลปะการแสดง  
7) ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยังยืนด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  
 
14. ผู้รายงาน :   ต าแหน่ง :   
     โทรศัพท ์:     E-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 15 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
 สถานะโครงการ       ยังไม่สิน้สุดโครงการ          สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ผูส้อนระดับบณัฑติศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาหรือครผูู้ที่
สนใจในเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ทั้ง 3 เขตพื้นท่ีและเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นตามเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลยัที่มีความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
 1) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม อย่างน้อย 30 คน 
 2)  จ านวนอาจารย์ผู้สอนระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเข้าร่วมอย่างน้อย 5 คน 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ :  

เชิงผลผลิต (Output) มีนวตักรรมทางการศึกษาท่ีถูกพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวจิัยเป็นฐานและน าไปใช้ประโยชนต์่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย  5 ช้ิน         

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือสมรรถนะหรือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามโจทย์การวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือมีนัยส าคัญทางสถติิตของการเปลี่ยนก่อนและหลังการเรยีนรู้ผา่นนวัตกรรมทีส่ร้างขึ้นโดยใช้
กระบวนการวิจยัเป็นฐาน 

2) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นและผ่านการน าไปใช้ประโยชน์ของโรงเรยีนและเผยแพรต่ีพิมพ์ในระดับชาตหิรือนานาชาติอย่าง
น้อย 5 ช้ิน  
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     
 กิจกรรม  1 :  โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและการด าเนินการวิจยัทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและการ
ผสมผสานวิธีเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพร้อมทั้งก ากับติดตามช่วยเหลือสนับสนุนหลังการอบรม  
ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
  กิจกรรม 2 :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พร้อมท้ังก ากับติดตามช่วยเหลือสนับสนุนหลังการอบรม 
กิจกรรมที่ 2 อยู่ในระหว่างข้ันตอนการด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนนิโครงการจะอยู่ในช่วงระหว่าง เดอืน พฤษภาคม และ เดือน
มิถุนายน ต่อไป ระยะการด าเนินโครงการจะอยู่ในไตรมาสที่ 3 ตามแผนการด าเนินโครงการ 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 

1) ประชุมวางแผนคณะท างานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้มอบหมายให้ คณาจารย์และบุคลากรสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าใจเป้าหมายของโครงการและแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ            
ให้บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบด าเนินงาน  

2) ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร ทางที่ประชุมได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ได้ด าเนินการในประเด็นดังกล่าวและได้
ท าการทาบทามวิทยาไว้เรียบร้อย ได้แก่ ผศ.ดร.ประจักร รอดอาวุธและ ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ ส่วนวันท่ีจัดโครงการเดิม
ก าหนดไว้ในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 แต่จ าเป็นต้องเลื่อนเหตุผลด้วยมหาวิทยาลัยยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับการมอบทุนวิจัย
ให้กับนักศึกษา จึงจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดและข้อบังคับต่าง ๆ พร้อมจัดท าประกาศขึ้นใหม่เพื่ อที่จะประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษได้เข้าร่วมโครงการ 

3) ประชุมมอบหมายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวทางที่ประชุมมอบหมายให้ ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล         
ได้ศึกษาและด าเนินการเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวให้ถูดต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย ซึ่งทางผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการ
ศึกษารายละเอียดและจัดท าร่างประกาศเรียบร้อยแต่ยังต้องรอการประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาร่าง
ดังกล่าวและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

4) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการ ในส่วนของการจัดกิจกรรมโครงการได้ก าหนดให้เป็นการจัดประชุมใน
ลักษณะ ออนไลน์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังเป็นที่น่ากังวลทางทีมงานผู้จัดพร้อมในการจัดแต่ยัง
จ าเป็นต้องรอให้ประกาศทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาได้รับการอนุมัติ 

ไตรมาสที่ 2 
อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนคณะท างานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและด าเนินการติดต่อประสานงานทีมวิทยากร ซึ่งได้

ประชุมมอบหมายและแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งการด าเนินโครงการตามแผนงานจะด าเนินการจัดกิจกรรมในช่วง ไตรมาส       
ที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน ต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

 ด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มี
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการด าเนินงานในการการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้
กระบวนการวิจยัเป็นฐาน โดยการใช้เครือข่ายทางวิชาการทีมหาวิทยาลัยมีอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา อันได้แก่นักศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกท่ีก าลังศึกษาตอ่โดยการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อใหน้ักศึกษาด าเนินงานวิจัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการพัฒนาผูเ้รียนและการพฒันาระบบการบริหารสถานศึกษา โดยมีค าส าคญัในการพัฒนาคือ 
“นวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง ผลติภณัฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจดัการ
ธุรกิจการตลาดหรือในการอืน่ใด การจัดการเรยีนรการสอน กลยุทธ์ ทักษะ เทคนิคหรือรูปแบบการจดัการเรียนการสอนหรือการ
พัฒนาหลักสตูร ท้ังนี้ต้องเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคญัและน าไปใช้ประโยชนใ์นชุมชนและท้องถิ่นทั้งในเชิง
พาณิชย์หรือสาธารณะ โดยก าหนดให้ได้นวตักรรมอย่างน้อย 5 ช้ินและนวัตกรรมทีไ่ดร้ับการสนับสนนุทุนทุกนวัตกรรมต้องน าไปสู่
การใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือท้องถิ่นตามบริบทของตน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 21 ของผู้เรียนและการพัฒนาครูให้มีทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
(3) แผนย่อย การปฏริูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศการให้
ทุนวิจัยแก้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ศักยภาพและเครือข่ายของนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นและ
เชิญชานให้พัฒนางานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป    



    
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

 

 
 
10. งบประมาณ : จ านวนเงนิ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน : ไตรมาสที่ 1 กิจกรรมที่ 1 :    133,900   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :    ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน :ไตรมาสที่ 2  กิจกรรมที่ 2 :    80,400   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :    ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
      1) ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวจิัยเป็นฐานและน าไปใช้ประโยชนต์่อการพัฒนาผูเ้รียนอย่างน้อย  
5 ช้ิน ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือสมรรถนะหรอืทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
      2)  นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นและผ่านการน าไปใช้ประโยชน์ของโรงเรียนและได้รับการเผยแพร่ตีพมิพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 5 ช้ิน  
 
13. ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท่ีต้องร่างขึ้นใหมใ่ห้สอดคล้องต่อการด าเนินงาน 
 
14. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ต าแหน่ง : อาจารย์บัณฑิตวิทยาลยั 
     โทรศัพท ์: 089-1598307E-mail : kaireru@hotmail.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วนัที่  10 มกราคม 2565 
    วันที่รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โครงการที่ 16 โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร ์
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
  
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
         1) นักเรียนและคณุครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 500 คน 
 2) นักศึกษาและอาจารยค์ณะครุศาสตร์ 300 คน 
 3) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 
    ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Outputs) 

ผลผลิต (Output ) ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน คณุครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

80 

2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ที่เขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ในด้านการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ  

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 80 

80 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ มีการส่งเสรมิและสนับสนุนการใหค้วามรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาด

เล็กอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ 80 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
เชิงปริมาณ (Output) 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3) ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 



เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  1) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถเผยแพร่ข้อมลูความรู้ทีไ่ด้รับใหเ้ป็นที่รู้จักในหลากหลายช่องทาง 
 3) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรยีนขนาดเล็กมีศักยภาพในการด าเนินงานอย่างเต็มที ่
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรยีมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้

ไตรมาสที่ 2 
โครงการการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน :  วันท่ี 15 ก.พ. 65 ร่วมประชุมกับนายสมประสงค์ เพริดพราว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวัโนนและคณะครูในโรงเรียน 
เพื่อวางแผนพัฒนาครูในการออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะ ต่อยอดสู่การพัฒนานกัศึกษาครูให้สามารถออกแบบ
หน่วยบูรณาการฐานสมรรถนะที่จะน าไปทดลองใช้โดยท าในรูปแบบวิจัยในช้ันเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยง ทั้งนี้จะรวมเป็นเครือข่ายกลุ่ม
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และน าผลลัพธ์จากการร่วมหารือไปด าเนนิการตามแผนเพื่ออบรมพัฒนาศกัยภาพครูให้มคีวามสามารถใน
การออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรยีนเป็นขั้นตอนต่อไป 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
            ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

            ไตรมาสที่ 2 โครงการที่ 3 การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เริ่มด าเนินการโดยร่วมกันวางแผนแนวทางและวิธีการพัฒนาครูในการออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะ ต่อยอดสู่การพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถออกแบบหน่วยบูรณาการฐานสมรรถนะที่จะน าไปทดลองใช้ และร่วมปรึกษา
ถึงโอกาสที่จะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนขนาดเล็กแห่งอื่นเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายกลุ่มพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป  
        ส าหรับโครงการที่ 1: โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
โครงการที่ 2: ส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมจักรสานอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 โครงการ
ที่  4: โครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดี  และโครงการที่  5: โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยลานกิจกรรม Brain-Based 
Learning(BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือนิทานท ามือ ยังไม่เริ่มด าเนินการ 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โครงการที่ 3: การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียน ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในข้ันเริ่มด าเนินการร่วมวางแผนกับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูใหม้ีความสามารถในการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรยีน ซึ่งเป็น
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาโรงเรยีนในชุมชนที่เป็นท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

     
 



     
 

       
10. งบประมาณ : 500,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน 500,000 บาท 
 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ:    โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
         และคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ -  

1) ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถออกแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรยีนให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้ไดม้ากที่สดุ 

2) เกิดภาคีเครือข่ายครผูู้สร้างนวตักรรมการสอนในโรงเรยีนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะ 

3) เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ให้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

4) นักศึกษาบูรณาการองค์ความรูจ้ากการเข้าร่วมโครงการในโรงเรียนขนาดเล็กผ่านการลงมือปฏิบตัิจริงผ่านการจัดการ
เรียนรู้นอกช้ันเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น 

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
      สถานการณ์ระบาดของ COVID 19 ระลอกใหม่ โรงเรียนและหน่วยงานในเขตพื้นท่ีให้บริการของมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
ได้รับผลกระทบท าให้การด าเนินการจัดการเรยีนการสอนของแต่ละโรงเรียนได้อย่างราบรื่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจดัโครงการ
ตามแผนได ้
 
14. ผู้รายงาน...ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา ถิรเดโชชัย ต าแหน่ง....รองคณบดฝี่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนฯ 
     โทรศัพท์ 062-419-1698 E-mail: ratchaneeya_chochai@reru.ac.th 
 
15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
   ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะหส์่งที่ ฝา่ยแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



โครงการที ่17  พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับศตวรรษที่ 21 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา  
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสดุโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ไดพ้ัฒนาศักยภาพ และ
ฝึกฝนความรู้ดา้นภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลนผ์่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด  ได้ฝึกฝนและพัฒนา

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองในรูปแบบออนไลนผ์่านสื่อการเรยีนรู้ที่ทันสมัยในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการ
ฝึก อบรม การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ The Common 
European Framework of Reference for Language (CEFR) เป็นต้น  
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาที่ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ไตรมาที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาที่ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ไตรมาที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท : การจัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เพื่อทราบถึง
ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งขั้นต่อไปจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะต่างๆเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ โดยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันเพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 



(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกคณะทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีคณุภาพ สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นได ้
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดสนับสนุน ส่งเสริม และพฒันาให้นักศึกษามีโอกาสไดเ้รียนรู้
และนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเริ่มเกดิ
ความสนใจในการฝึกฝนหาความรูด้้วยตนเอง 
(3) แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไดค้้นคว้าและฝกึปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ประจ าศูนย์ภาษาซึ่งท าหน้าที่เป็น 
Helper คอยให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่ห้องสมุดภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและ
เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าหน้าท่ีช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้า
ใช้บริการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่ง Helper เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแนะน า 
ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าใช้บริการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 

      
 

      
 

                                  
 
 



10. งบประมาณ : ใช้งบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาสที่ 1............................  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง      ......................        บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาสที่ 2  272,274       บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง   258,820       บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมเีจตคติที่ดีตอ่การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและรู้ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
4) นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ มีระดับคะแนนสอบวดัระดับความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for 
Language (CEFR) ที่สูงข้ึน 
 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- 
14. ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ภาษา 
     โทรศัพท ์: 081-7509828   
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
        รายงาน ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 18 โครงการเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที ่3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา  และนักเรยีนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน 420 คน 
 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสตูรความเป็นผู้ประกอบการ ไดร้ับความรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ     
   2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเขียนแผนการตลาดได้  
 3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน     
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
  1. แผนธุรกิจที่พร้อมด าเนินธุรกิจได้จริง     
  2. สามารถพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพของนักศึกษา ด้านทักษะการคิดเชิงระบบและทักษะด้านดจิิทัล ด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
     1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถเขียนแผนการตลาดได้ ร้อยละ 60 
 3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน จ านวน 3 ช้ินงาน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
   คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการในการประชุมในการับผดิชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมี
ผู้รับผิดชอบดังน้ี  

1.อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  
2.อาจารย์อินทร์    อินอุ่นโชติ        
3.อาจารย์ ดร.ภัทริกา   ชิณช่าง 
4.อาจารย์ ดร.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ  
5.อาจารย์เขมวิทย์   จิตตุยโศธร               
6.อาจารย์จีระพัฒน์  จูมกุมาร   
7.อาจารย์สุนันวดี   พละศักดิ์  
8.อาจารย์จารุวรรณ   สุภาชัยวัฒน์                    



9.อาจารย์สุธาสินี  วังคะฮาต  และด าเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ            
ในวันที่ 8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ 
และอาจารย์ดวงเดือน  เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ                
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญช ี
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ดา้นความเป็นผู้ประกอบการ  ในวันท่ี 8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกจิ
ด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกจิ และอาจารย์ดวงเดือน  เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการ
วิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คณะนิตริัฐศาสตร์ และคณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ  ในวันที่ 
8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา 
อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์
ดวงเดือน  เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี        

ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท  กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 
8,15,22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา 
อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์
ดวงเดือน  เภตรา ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : คนไทยได้รับการพัฒนาเตม็ศักยภาพตามความถนดัและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท   กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 8,15,22 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์        
ในกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจดว้ย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์ดวงเดือน  เภตรา       
ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน    
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
(3) แผนย่อย : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ประเทศไทยมรีะบบข้อมลูเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในวันท่ี 8,15,22 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ในกิจกรรม
การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas พร้อมกับหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ และอาจารย์ดวงเดือน เภตรา            
ในกิจกรรมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แผนการเงินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน     
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 
 
 
 
 



9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. งบประมาณ : …500,000......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 1 + ไตรมาสที่ 2.........63,974..............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :     ……63,974……........บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีท่ี 2-3 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่   

2. ได้แผนธุรกจิที่พร้อมด าเนินธุรกจิได้จริง     
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธรุกิจ  

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
               -     
15. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี   
     ต าแหน่ง : รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธรุิกิจและการบัญชี 
     โทรศัพท ์: 043556168  E-mail :   
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที ่ 10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 



โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของศูนย์วิทยบริการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : โครงการได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุม่บุคคลเป้าหมายที่จะร่วมด าเนินการหรือผู้
ที่จะไดร้ับผลจากการด าเนินงานของโครงการ ดังน้ี 
 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

1. กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

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

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

2. กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1) นักเรียน 
2) ครู 
3) นักวิชาการเฉพาะทาง 
4) ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 
5) ประชาชนในพื้นท่ี 

150 คน 
30 คน 
30 คน 
20 คน 

100 คน 
3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นหน่วยงาน/องค์กร
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1) โรงเรียนประถมศึกษา 
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา 
3) เทศบาล 
4) หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรภาครัฐ/เอกชน 

อื่น 

2 โรงเรียน 
2 โรงเรียน 
2 เทศบาล 

2 หน่วยงาน 
          2 องค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 

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

1 โรงเรียน 
7 คณะ 
7 งาน 

 
 
 



เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการมีจ านวนและคุณภาพที่ เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

2) ผู้ใช้บริการสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทั้งการเข้าใช้บริการด้วยตนเอง 
(Walk-in) การเข้าใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Website) และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่องทางสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

3) บริการสารสนเทศและกิจกรรมที่ศูนย์วิทยบริการจัดขึ้นมีจ านวนโครงการและครอบคลุมกลุ่มผู้ ใช้บริการทั้งนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร ประชาชนท่ัวไป อย่างเหมาะสม   

4) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีการน า
นวัตกรรมสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการเป็น Green Library ที่ค านึงถึงความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็น Green Library ในระยะเริ่มต้น 

5) บุคลากรศูนย์วิทยบริการมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทกัษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการ
สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ  

6) เครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 1 เครือข่าย ท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือใหม่เกีย่วข้องกับห้องสมุดหรือการบรหิาร
จัดการห้องสมุด อาจเป็นได้ทั้งเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรอืการปฏิบัติงาน  อาจเป็นเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น 
ระดับจังหวดั ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือชุมชนทางวิชาการ ชุมชนการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารจดัการและการ
ให้บริการสารสนเทศส าหรับพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
1) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 หลักสูตร 

โดยครอบคลุมทุกคณะของมหาวิทยาลัย 
2) จ านวนบุคลากรศูนย์วิทยบริการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพหรือจิตบริการการให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์วิทยบริการทั้งหมด 
3) มีโครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ท่ีศูนย์วิทยบริการจัดโครงการขึ้นหรือมสี่วนร่วมในการด าเนิน

โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

1) ทรัพยากรสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบและทันสมัยทั้งสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2) ผู้ใช้บริการสารสนเทศ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และประชาชนทั่วไปทั้งภายในเขตพื้นที่บริการ
มหาวิทยาลัยและนอกเขตพื้นท่ีบริการ สามารถเข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความต้องการสารสนเทศ 

3) บริการสารสนเทศและกิจกรรมที่ศนูย์วิทยบริการจดัขึ้นกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการสารสนเทศสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เข้าถึงและและใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง มีจริยธรรม และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

4) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
ความต้องการด้วยการน านวัตกรรมสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโดยเน้นท่ีพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป็นฐาน รวมทั้งการเป็น Green Library ที่ค านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5) บุคลากรศูนย์วิทยบริการ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการและน าสู่การพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
จากงบแผนยุทธศาสตรฯ์ รหสังบ  4.1.1.19  งบประมาณ 1,160,000 บาท* 
ไตรมาส 1   

ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 
1 จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

1.1 หนังสือ ต ารา  
1.2 หนังสือพิมพ์ (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 
1.3 วารสาร 

 
11,000 
6,820 

 
11,000 
6,820 

รวมผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 17,820 17,820 
*ไตรมาส 1 มีผลกระทบจากสถานการณไ์วรสัโคโรน่า (COVID-19) ช่วงท้ายไตรมาส คิดการจ่ายจริงตามแผน ร้อยละ 1.536 จาก
งบประมาณทั้งหมด 

ไตรมาส 2  
ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 

1 จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 หนังสือ ต ารา  
1.2 หนังสือพิมพ์ (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565) 
1.3 วารสาร  

 
11,000 
11,210 
39,034 

 
11,000 
11,210 
32,002 

2 ระบบสารสนเทศห้องสมดุ 
2.1 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

 
80,000 

 
80,000 

3 พัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
3.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 

 
39,034 

 
32,002 

4 การอบรมและสอบสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2564 

- - 

รวมผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 144,040 137,012 
*ไตรมาส 2 มีผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คิดการจ่ายจริงตามแผน รอ้ยละ 11.811 จาก
งบประมาณทั้งหมด 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

การพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ มีกิจกรรมด าเนินการ ในรอบไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 
7.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ ต ารา ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประเภท 

หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนตลุาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564  
 (ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างการตัดยอดจัดสรรหนังสือ ต ารา) 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลการด าเนินงานโครงการการพฒันาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิตของ
ศูนย์วิทยบริการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู้  

เป้าหมายระดับประเด็น : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนบัสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 

  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ปฏริูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

 



รายละเอียด 
การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ หนังสือพิมพ์  เป็นการจัดการการ

ให้บริการสารสนเทศสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้คน/บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลาย ผู้รับบริการสามารถใช้แหล่งสารสนเทศ แหล่งความรู้ ท้ังสถาบันบริการสารสนเทศ สถานท่ี สื่อมวลชน และ
สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพล็ตฟอร์มที่แตกต่างได้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้ มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสทิธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  ในปี 2561-2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
   
 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
o แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้

(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนบัสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) แผนย่อย : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยตัวช้ีวัดคือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึ กษา และมีการตั้งค่าเป้าหมาย ในปี       
2561-2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. งบประมาณ : 1,1160,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาส 1  17,820   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   17,820   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาส 2  144,040   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   137,012  บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลมุพันธกิจของมหาวิทยาลยั และมรีูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้บริการแกผู่้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และ



ประชาชนท่ัวไปทั้งภายในเขตพื้นท่ีบริการมหาวิทยาลัยและนอกเขตพื้นท่ีบริการ ในการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  

2) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความพร้อมในการใหบ้ริการแก่หน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชนและประชาชนท้ังในพื้นที่และนอกพ้ืนท่ีบริการ สามารถเข้าถึงและใช้บริการสารสนเทศได้ทั้งการ
เดินทางเข้ามาใช้ด้วยตนเองและใช้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 

3) ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นห้องสมุดมีชีวิตทีร่องรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย ด้วยการน า
นวัตกรรมสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการบริหารจัดการโดยเน้นท่ีพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นฐาน รวมทั้งการเป็น 
Green Library ที่ค านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4) นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ความเข้าใจในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างสรรค์และเข้าถึงเทคโนโลยดีิจิทัลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5) ศูนย์วิทยบริการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและในหลากหลายบทบาทมากยิ่งขึ้น นอกจากการเป็นแหลง่ให้บริการ
สารสนเทศแล้วยังเป็นแหล่งสนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาศูนย์วิทยบริการในอนาคตต่อเนื่องสืบไป 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ช่วงต้นปีงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ และท้ายไตรมาสมหาวิทยาลัยมี
มาตรการเกี่ยวกับสถานการณไ์วรสัโคโรน่า2019 อีกครั้ง 
 
14. ผู้รายงาน : ผู้รายงาน : อาจารย์ ดร.ธิดารตัน์ สาระพล ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
     โทรศัพท ์: 06 2929 8995  E-mail : thidarat@reru.ac.th 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
          รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
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โครงการที่ 20 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิชาการและประมวลผล 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1) ผู้บริหาร จ านวน 10 คน 
2) บุคลากรส านักวิชาการและประมวลผล จ านวน 10 คน 
3) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์  

และจังหวัดอ านาจเจรญิ จ านวน 55 โรงเรียน   
4) อาจารย์ผู้สอน จ านวน 100 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    

      มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

เชิงปริมาณ (Output) 
1) พัฒนาหลักสูตรประกาศนยีบัตรระยะสั้น 
2) หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปแนว

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
3) พัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปแนวทางการ

บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
4) อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

พร้อมบูรณาการการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5) หลักสูตรด าเนินการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
6) ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอ านาจเจริญ 

ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 
1) จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น จ านวน 6 หลักสูตร 

 2) จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง จ านวน 3 หลักสูตร 
 3) จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน 3 หลักสูตร 



 4) ร้อยละของอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5) ร้อยละของครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด
อ านาจเจริญ ได้สร้างการรับรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาส 1 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่อได้

บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566) ระหว่าง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนสิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ระหว่างเดือนตุลาคม        

พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ กรณีศึกษา: โรงเรียนศรีแสงธรรม 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กรณีศึกษา: โรงเรยีนศรีแสงธรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง หลกัการส าคญัของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ ในระหว่างวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม  
และมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

ไตรมาส 2 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่อได้

บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ระหว่าง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนสิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ระหว่างเดือนตุลาคม        

พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
5. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
7. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – เดือน

พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 8. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 9. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา ณ The Beegins Co-Working Space ช้ัน 1 อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร ์
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 



 10. กิจกรรมการเข้าร่วมน าเสนอผลงานด้วยวาจาโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบการสอน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมพัน
เอกอาทรชนเห็นชอบ ช้ัน 6 ห้อง 2 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 11. กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนสาธติแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 12. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่ือมโยงระดับอุดมศึกษา กิจกรรม 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี 
 13. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 “เด็กไทยเข้าใจตนเองและผู้อื่น” (Interpersonal & Self-
Directional Skills) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 14. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอด็ 
 14. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 ไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อไดบ้างกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังน้ี 

กิจกรรม 1:  การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบตัรระยะสั้น (ยังไมไ่ดด้ าเนินงานตามแผน) 
กิจกรรม 2:  การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนา
หลักสูตรตามวงรอบได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและ
นวัตกรรมสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ.2565)  

กิจกรรม 3:  การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ กรณีศึกษา: โรงเรียนศรีแสงธรรม กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กรณีศึกษา: 
โรงเรียนศรีแสงธรรม กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาฐาน
สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ได้ด าเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม) 

กิจกรรม 4:  การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ (ยังไม่ไดด้ าเนินงานตามแผน) 
กิจกรรม 5:  การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

(ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผน) 
กิจกรรม 6:  การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป   

(ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผน) 
ไตรมาสที่ 2 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่อได้

บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดังน้ี 
กิจกรรม 1:  การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบตัรระยะสั้น (ยังไมไ่ดด้ าเนินงานตามแผน) 
กิจกรรม 2: การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ก่อนน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนา
หลักสูตรตามวงรอบได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและ



นวัตกรรมสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ได้ด าเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสดุกิจกรรม) 

กิจกรรม 3:  การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลเมืองมุกดาหาร กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา กิจกรรมการเข้าร่วมน าเสนอผลงานด้วย
วาจาโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบการสอน พ.ศ. 2565 กิจกรรมการเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่ือมโยงระดับอุดมศึกษา กิจกรรม 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาวชิาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ได้ด าเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม) 

กิจกรรม 4:  การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
“เด็กไทยเข้าใจตนเองและผู้อื่น” (Interpersonal & Self-Directional Skills) (ได้ด าเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดกิจกรรม) 

กิจกรรม 5:  การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ได้ด าเนินกิจกรรม
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  และ
กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 3 หลักสูตร       
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี (ได้ด าเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังไม่สิ้นสดุกิจกรรม) 

กิจกรรม 6:  การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป   
(ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผน) 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องกับด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งไตรมาสที่ 1              

ได้ด าเนินการการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ผลการ
ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สอดคล้องกับด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินการการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 
และการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
        ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 

ผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ซึ่งไดด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสตูรเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ซึ่งมีการพัฒนาหลักสตูรตามวงรอบ จ านวน 4 หลักสูตร และได้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
สู่การเรียนรูส้มยัใหม่ โดยการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ กรณีศกึษา: โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งจดัอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วน
ร่วม เรื่อง หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

ผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ซึ่งได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่ือมโยงระดับอุดมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน การเข้าร่วมประชุม การเข้า
ร่วมน าเสนอผลงาน และการเข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ 
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้แต่งตั้งให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้สนับสนุน



กิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ โดยการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กรณีศึกษา: โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ           
(3) แผนย่อย : ด าเนินกิจกรรมยอ่ยภายใต้กิจกรรมหลักให้เป็นไปตามแผน 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ด าเนินกิจกรรมย่อยให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักและเป็นไปตามแผน 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป)  

 

             
 

           
 

             
 

              
 
 



10. งบประมาณ : 55,870 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 1 :   55,870  บาท  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :    23,370  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 2 :  216,064   บาท  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   211,679  บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : สถานท่ีภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ให้ทักษะเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งตอบโจทย์ก าลังคนเร่งด่วน 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ 
 2) ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ
สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบันที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคณุภาพการเรยีนการสอน ซึ่งน าไปสู่การพฒันาให้นักศึกษามคีวามรู้ ความสามารถเพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  
 3) ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีสนับสนุนการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน 
 4) ได้สร้างการรับรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งน าไปสู่การ
แนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง 

5) อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ และการรายงาน
ผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรู้ ที่มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) อาจารย์ผู้สอนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และสอดแทรกวิธีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม และด ารงตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า (COVID-2019) จึงไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้เต็มศักยภาพ 
และบางกิจกรรมย่อยทางคณะต่างๆ เป็นผู้ด าเนินงานจึงท าให้การายงานผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 
 
15. ผู้รายงาน  นางสาวสุกัญญา  แพงโพนทอง ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท ์ 095-6219397   E-mail    S.phangphonthong1985@gmail.com 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
          รายงาน ณ วันที่  7  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรม 
 กิจกรรม 2 :  กิจกรรมสร้างบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานกีฬา นันทนาการและเวชศาสตร์ป้องกัน ส านักกิจการนักศึกษา 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3. ความสอดคล้อง (โปรดท าเครือ่งหมาย      ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
 1.เพื่อเสรมิสรา้งทักษะในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บณัฑิตให้กับนักศึกษา 
 2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
 1. นักศึกษาแต่ละชมรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
 2. นักศึกษาแต่ละชมรมเกิดความพร้อมในการท างาน สามารถสร้างความสัมพัน์ต่างๆภายในชุมชน 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนชมรมที่จัดกจิกรรมเสริมสรา้งทักษะในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์บัณฑิตและเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน  
จ านวน 40 ชมรม 

2. ผู้น าชมรม สมาชิกชมรมเกิดทักษะในการท างานร่วมกันได้บรรลเุป้าหมายของโครงการ 1 โครงการ/ชมรม 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 

ส านักกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นด้ วยกิจกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด (กิจกรรมชมรมนักศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 40 ชมรม  เพื่อให้ชมรม   แต่ละชมเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมๆกล้าคิด จิตอาสา มีความสัมพันธ์กับชุมชน ท าให้เกิดการท างานเป็นทีม โดยให้แต่ละชมรมจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต (กล้าคิด จิตอาสา)   โดยมี 5 กิจกรรม ได้แก่  

1.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิต  
2.กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  
3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม         
4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ  
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและฝึกให้ชมรมแต่ละชมรมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น 

ชุมชน วัด หมู่บ้าน โรงเรียน เพื่อให้เกิดทักษะการประสาน งานการสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้น าและตระหนักถึง
สังคม วัฒนธรรมเพื่อเตรียมพร้อมออกไปสู่การท างาน 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาส 1  และ ไตรมาส 2 : โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรม กิจกรรม 2 : กิจกรรมสร้างบัณฑิตจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนการศึกษา ได้แก่ภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวนเงิน 200,000 บาท และ ภาคเรียนที่ 1/2565 
จ านวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2565 มีจ านวนชมรมทั้งหมด 40 ชมรม  ชมรมได้อนุมัติโครงการไปแล้ว จ านวน 36 
ชมรม ยังไม่ได้อนุมัติโครงการ จ านวน 4 ชมรม รายงานผลการด าเนินการแล้ว จ านวน 6 ชมรม 

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

10. งบประมาณ : 1,500,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาส 1    0.00   บาท     
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง:    0.00    บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาส 2     400,000     บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :    200,000     บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็และพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.นักศึกษามีวินัย ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
 2.นักศึกษาแต่ละชมรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
 3.นักศึกษาแต่ละชมรมเกิดความพร้อมในการท างาน สามารถสร้างความสัมพัน์ต่างๆภายในชุมชน 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ระบาดของ COVID 19 ท าให้การท ากิจกรรมชมรมของนักศึกษาล่าช้า เพราะบางพื้นที่ท่ีนักศึกษาใช้ท า
กิจกรรมเป็นพื้นที่ระบาด เช่น ชุมชน หมู่บ้าน วัดและโรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วง
เวลาที่ก าหนดได ้
 
14. ผู้รายงาน : นายอานนท์  จันจิตร  ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท ์: 090 292 1313 E-mail : arnonjunjit101@gmail.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา     
บริหารจัดการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ 
โครงการที่ 22 โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
กิจกรรม 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ  
                พ.ศ.2565  
กิจกรรม 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากับตดิตามตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ”  
                ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็  
กิจกรรม 3 : กิจกรรมให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :   

1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 65 คน  
 2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากับติดตามตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ” ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผูร้ับผิดชอบงานด้านการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด จ านวน 49 คน 

3.กิจกรรมการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 อาจารย์/บุคลากร ผูร้ับผดิชอบการประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร และระดับคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 162 คน 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การบรหิารความเสีย่งองคก์ร” มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

               ตัวชีว้ดัเชิงปริมาณ  

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า 3.51คะแนน  
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน  
4. หน่วยงานระดับ คณะ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับสถาบัน มีแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกหน่วยงาน  

              



          ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหารองค์กร แบบมีส่วน
ร่วม และสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามระบบ COSO ได้  
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากับติดตามตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ” ประจ าปี
การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
       1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

1.1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
1.2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน  
1.3) ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน  
1.4) ทุกคณะมีแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  

        2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
2.1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลลัพธ์การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  
2.2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ  หลักสูตรและคณะ 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ได้ 

กิจกรรมให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564  
 1) ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งช้ีและตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ 2558 และ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะและสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 2) ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ และ
ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษา  
 3) ผลกระทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1  - ไตรมาสที่ 2  :   
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหารองค์กร แบบมีส่วนร่วม 
และสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตาม ระบบ COSO ได้ทุกหน่วยงาน  
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากบัติดตามตามแผนพัฒนา คณุภาพ (Quality 
Improvement Plan) ” ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็  
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลลัพธ์การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564 ระดับคณะได้  
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูรและคณะ ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาคณุภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการก ากับติดตาม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ 2558 และ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะและสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1  - ไตรมาสที่ 2  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหารองค์กร แบบมีส่วนร่วม และสามารถ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตาม ระบบ COSO ได้ทุกหน่วยงาน  
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากบัติดตามตามแผนพัฒนา คณุภาพ (Quality 
Improvement Plan) ” ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็  
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลลัพธ์การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564 ระดับคณะได้  
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูรและคณะ ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาคณุภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการก ากับติดตาม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ 2558 และ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะและสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 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   ไตรมาสที่ 2 
 
10. งบประมาณ  จ านวน 1,000,000 บาท     

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1 +2  : 126,060 บาท  

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : หอ้งประชมุ ศนูยฝึ์กประสบการณว์ิชาชีพราชภฏักรนีวิว มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหารองค์กร แบบมีส่วนร่วม 
และสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตาม ระบบ COSO ได้ทุกหน่วยงาน  
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ ก ากับติดตามตามแผนพัฒนา  คุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ” ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลลัพธ์การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  



2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564 ระดับคณะได้  
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูรและคณะ ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาคณุภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการก ากับติดตาม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ 2558 และ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะและสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
          อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถด าเนินโครงการที่มีจ านวนบุคคลรวมกันเป็นจ านวนมากได ้
 
14. ผู้รายงาน : นางสาวสญาดา สาลวีรรณ ต าแหน่ง : หวัหนา้ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 
     โทรศัพท ์: 065-1214454     E-mail : teanpolkrung2523@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 23  โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับการบริการจัดการ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาครู0 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

1. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  2,000  คน 
2. อาจารย์และบุคลากร                      400  คน 
 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :      อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธ์ิ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   อาจารย์และนักศึกษามีได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 

อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ระบบอินเตอร์เนต็ที่มีประสิทธิภาพ 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : มหาวิทยาลัยมี โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่ถูกลิขสิทธ์ิ 3,500 สิทธ์ิ 

มหาวิทยาลยัมีห้องปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 9 ห้อง 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาที่ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ไตรมาที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาที่ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ไตรมาที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี โดย พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งใน
ส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในให้ครอบคลุม มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล 
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเช่ือมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว สามารถให้บริการ  
อาจารย์นักศึกษามีคุณภาพและทั่วถึง  



(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ความสามารถเนการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั 
(3) แผนย่อย : แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดจิทิัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในให้ครอบคลมุ มี
เสถียรภาพและสอดรับกับแนวโนม้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยดี้านดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนให้เกดิ การบูรณาการการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดจิิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบ สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้
ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว สามารถให้บริการ อาจารย์นักศึกษามีคณุภาพและทั่วถึง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย อาจารย์บ บุคลากร และนักศึกษา มีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมที่
ถูกลิขสิทธิ์มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการเจ้าที ่กองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็  
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :   

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการร้อยละ 80 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
1 บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
2 บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 
3 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง

ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลตผลงานแสดงถึงความช านาญ/เชี่ยวชาญ   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
5 บุคลากรสายวิชาการได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานแสดงถึงความช านาญ/เช่ียวชาญ  ในระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 - 2 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่อ
ได้บางกิจกรรม จึงขอสรุปผลการด าเนินของโครงการดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอก าห นดต าแหน่งทางวิชาการ              
ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาแผนพัฒนาตนเองเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและวิธีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักตามมาตรฐานต าแหน่งเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5. กิจกรรมด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
6. กิจกรรมการด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
7. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ระหว่างวันท่ี 10 – 11 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 - 2 
 เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา (โควิด - 19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่อ
ได้บางกิจกรรม จึงขอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนดงันี้ 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์และพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ยังไมไ่ด้ด าเนินการตามแผน)  
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาแผนพัฒนาตนเองเพื่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย (ยังไมไ่ดด้ าเนินการตามแผน)  
 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและวิธีการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานหลักตามมาตรฐานต าแหน่งเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและจังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน) 
  กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมการด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ยังไม่ได้
ด าเนินการตามแผน) 

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ระหว่างวันที่  10 – 11 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ยังไม่
ด าเนินการตามแผน) 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
        ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งไตรมาสที่ 1 ได้
ด าเนินการจัดท ากิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) กิจกรรมการประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นต าแหน่งวิชาชีพเฉาพหรือเช่ีย วชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) กิจกรรมการประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้นต าแหน่งวิชาชีพเฉาพหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้อาจารย์บุคลากรผลิตผลงานเพื่อแสดงถึงความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาบุคลากรสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างานการก าหนดกรอบและ
ระดับต าแหน่งเพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึนได้อย่างถูกต้อง 



(3) แผนย่อย ด าเนินกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักให้เป็นไปตามแผน 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ด าเนินกิจกรรมย่อยให้ครอบคลมุกิจกรรมหลักและเป็นไปตามแผน 
  
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 
กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                    
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ออนไลน์) 
กิจกรรม ไตรมาสที่ 2  
       กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ออนไลน์) 
 

                                                                               
                                                                   
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ออนไลน์) 
 
 
 
 
 



                                                                             
                                                                         
                                                
10. งบประมาณ : …1,600,000......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาส 1........................-..................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   495,100      บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    ไตรมาส 2 ........................-..............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :   224,000       บาท  

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : ..มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดท ารูปแบบกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างาน การก าหนดกรอบของต าแหน่งและระดับต าแหน่งเพื่อก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
 4. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานแสดงถึงความช านาญ/เช่ียวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 5. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด าเนินการขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 6. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 4.0 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
      เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเช้ือไวรสัโคโรน่า (COVID – 19) ท าให้การด าเนินงานเป็นไปล่าช้าและบางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการจัดได ้
 
15. ผู้รายงาน : นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
     โทรศัพท ์: 088 -3788016  E-mail : nana12102523@gmail.com 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที ่ 10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 

รายงาน ณ วันที ่ 31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 



โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ดมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างานของหน่วยงาน 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถท านวตักรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการท างานในอนาคตได้ 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 เชิงปริมาณ  
  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
  2. จ านวนการจัดโครงการ ร้อยละ 80   
 เชิงคุณภาพ  
  1. มีการบริหารจัดการระบบงานสู่นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 
  2. มีการสร้างเครือข่ายในการท างานตามพันธกิจ ระดับดีขึ้นไป 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)  ากงบแผนยุทธศาสตรฯ์ งบประมาณแผน่ดิน รหัสงบ 4.1.1.25  
งบประมาณ 7,059,900 บาท 
ไตรมาสที่ 1 
ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 

1 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 240,480.00 119,900.00 
2 การประชุมคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 316,320.00 59,580.00 
3 การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 855,180.00 287,825.50. 

รวมผลการด าเนินงาน 1,411,980.00 457,305.50 

ไตรมาสที่ 2 
ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตามแผน จ่ายจริง 

1 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 360,720.00 13,870.00 
2 การประชุมคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 474,480.00 36,620.00 
3 การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1,282,770.00 324,001.00 

รวมผลการด าเนินงาน 2,118,270.00 
 

374,491.00 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ มีการจดัประชุมตามแผนด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 
จ านวน 3 ครั้ง 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ มีการจดัประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ านวน 2 ครั้ง และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 3 ครั้ง  
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ บุคลากรเข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลยัตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 38 ครัง้   
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
        ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตรช์าติ 
        ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท การจัดโครงการพฒันาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องคก์รแห่งนวัตกรรม ใน
ครั้งนี้ เพื่อน านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไปปฏิบตัิใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหด้ียิ่งขึ้น 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มคีวามพร้อม
ด้านข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อบรหิารงานและพัฒนาท้องถิ่น 
(3) แผนย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการจดัท านวัตกรรมใหเ้หมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับบริบทการท างานได ้
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

   
 
                                              การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 

 
10. งบประมาณ : 7,059,900  บาท     

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน ไตรมาสที่ 1    1,411,980 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :       467,305.50  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน   ไตรมาสที่ 2    2,118,270  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :          374,491  บาท 

 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2. ประชุมสัญจรนอกสถานท่ี 
 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 3. มีความร่วมมือและสร้างเครือขา่ยการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1) แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน 
 2) การด าเนินงานอยู่ภายใต้สถานการณไ์วรสัโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อกระบวนการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่วาง
ไว ้
 
14. ผู้รายงาน : นางสาวกรรณิการ์  สุภรมัย์    ต าแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     โทรศัพท ์: 0 4355 6007        E-mail : Lay_reru@hotmail.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที ่20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  
    วันที่รายงาน ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
โครงการที่ 26  เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
                 1) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
                 2) ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 8 ชุมชนๆ ละ 40 คน           

     5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
              เชิงผลผลิต (Output) :   

       1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
       2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
       3) จ านวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมผีลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน จ านวน 2 โครงการ 
       4) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมท่ีมผีลลัพธ์ที่ชัดเจน    จ านวน 4 เครือข่าย 
       5) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม  ร้อยละ 90 

             เชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
                กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะและร่วมเป็น
เครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
           ไตรมาสที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด ไดด้ าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกจิในการ
เตรียมโครงการ จัดเตรยีมโครงการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ และก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ในเดือนมกราคม 2565 

ไตรมาสที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนิน
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่น อย่างยั่ งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565 และ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมที่  1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของชุมชนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการ
วิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น     
โดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย 



ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น จ านวน 8 ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นเครือข่าย ได้แก่  
(1) บ้านข้ีเหล็ก  หมู่ที่ 2  ต าบลยางค า  อ าเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
(2) บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ 11 ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภมูิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
(3) บ้านผือฮี  หมู่ที่ 2  ต าบลดงแดง  อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
(4) บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่ 1  ต าบลค้อใหญ่  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  
(5) บ้านทุ่งแสน  หมู่ที่ 9  ต าบลหนองทัพไทย อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  
(6) บ้านบุมะเขือ  หมู่ที่ 2  ต าบลศรีสมเด็จ  อ าเภอศรสีมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
(7) บ้านดงพิกุล  หมู่ที่ 5  ต าบลพระเจ้า  อ าเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
(8) บ้านนากระตึบ  หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภมูิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
          ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ไดแ้ก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี องค์การปกครองกับท้องถิ่น และประชาชน จ านวนรวม 335 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.00 มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม เพิ่มขึ้น (ก่อนการอบรม มีค่าเฉลี่ย 2.86 หลังอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.16) มีความมั่นใจและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ (มีคา่เฉลีย่ 4.16) และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มควบคู่การจดัการขยะได ้
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
            ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ จัดเตรียมโครงการเขียนโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 ไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะของชุมชนท้องถิ่น ให้กับประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การคัด
แยกขยะในครัวเรือน และการบริหารจัดการขยะ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และวางแผน
ก าหนดกิจกรรม 2 การศึกษาดูงานต้นแบบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในเดือนเมษายน 2565 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
       การจัดกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เสรมิสร้างพลังทางสังคม คือ ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เสรมิสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับ
มหาวิทยาลยัด้านการจัดการขยะควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พึง่ตนเอง และการจดัการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
        การจัดกิจกรรมการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายและภาคีเครือข่ายในทีน้ีคือ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ด ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจดัการขยะ ตลอดจนชุมชนสามารถวิเคราะหต์นเองเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวด
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได ้
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย 
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการ
สร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น  
ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
(1) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ท่ี 2 ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 

      
 (2) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 11 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

      
 (3) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านผือฮี หมู่ท่ี 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

      
(4) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านค้อใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

      
(5) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 วัดทุ่งรังษี บ้านทุ่งแสน หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองทัพไทย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  



     
(6) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านบุมะเขือ หมู่ท่ี 2 ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  

      
(7) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 วัดเทพธิดาวนาราม บ้านดงพิกุล หมู่ท่ี 5 ต าบลพระเจ้า อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
  
 
 
 
 
 
 
           
 (8) ภาพการด าเนินโครงการ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านนากระตึบ หมู่ท่ี 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10. งบประมาณ : ………400,000 ………......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน  ไตรมาสที่ 1 :    .............. -............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :     ………-……..........  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน : ไตรมาสที่ 2    กิจกรรมที่ 1  จ านวน 84,700   บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :             กิจกรรมที่ 1          จ านวน 84,700  บาท 

 
 



11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพื้นท่ีในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
(1) บ้านข้ีเหล็ก  หมู่ที่ 2  ต าบลยางค า  อ าเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

            (2) บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ 11 ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภมู ิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
            (3) บ้านผือฮี  หมู่ที่ 2  ต าบลดงแดง  อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
            (4) บ้านค้อใหญ่  หมู่ที่ 1  ต าบลค้อใหญ่  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  
            (5) บ้านทุ่งแสน  หมู่ที่ 9  ต าบลหนองทัพไทย อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  
            (6) บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ 2  ต าบลศรีสมเด็จ  อ าเภอศรสีมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
            (7) บ้านดงพิกุล  หมู่ที่ 5  ต าบลพระเจ้า  อ าเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
            (8) บ้านนากระตึบ หมูท่ี่ 11  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภมูิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
            1) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
            2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
           3) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม   
           4) มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยการเรียนรูด้้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลยัและชุมชนท้องถิ่น 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
            - 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย ์ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท.์.........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………7……………เดือน ....มกราคม..........พ.ศ. .................2565................. 
    วันที่รายงาน ณ วันที่ ………30……………เดือน ...มีนาคม..........พ.ศ. .................2565................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 27  : เตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World) 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ชื่อกิจกรรม 1  :  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิัญญาท้องถิ่นโคกทุ่งปะ ระยะที่ 2 
ชื่อกิจกรรม 2 :  การส ารวจปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าโคกทุ่งและพื้นที่รอบมหาวทิยาลัยราชภ ัฎร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

       ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลติแพทย์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
  1) นักศึกษา  จ านวน 4  คน 
            2) อาจารย์/นักวิจัย  จ านวน 3  คน 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
เชิงปริมาณ (Output) 

1. มีป้ายชื่อวิทยาศาสตร์พร้อมบอกสรรพคณุของความเป็นพืชสมุนไพร จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ป้าย 
2. มีรายงานปรมิาณคาร์บอนสะสม ( Carbon credit) ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 1 เลม่ 

เชิงคุณภาพ (Outcome) 
1. มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรในป่า โคกทุ่งบะมหาวิทยาลัยราช

ภัฎร้อยเอ็ด  
2. ได้ข้อมลูปริมาณคาร์บอนสะสม ( Carbon credit ใน)พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดเพื่อใช้ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนเตรยีมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว ((UI Green Metric World) University Ranking) ต่อไป 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
      ไตรมาสที่ 1-2 อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
 
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 : ………400,000 ………......บาท  
 

11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : ป่าโคกทุ่งปะและพื้นท่ีป่ารอบๆ  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ชุมชนที่อย่ในพ้ืนที่ให้บริการไดแ้หล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล้งบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั 
2) ได้ข้อมูลปรมิาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมลูในการส่งเสรมิให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่การจดัอันดับมหาวิทยาลยัสี
เขียวโลก 
3) เกิดกระแสอนุรักษ์พท้นที่ป่าสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
            
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  - 
                                   - 
14. ผู้รายงาน     ต าแหน่ง 
     โทรศัพท์     E-mail. :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที ่28 : พัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดการมหาวิทยาลัยสู่ องค์กรแห่งนวัตกรรม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย : 

1) นักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนละท้องถิ่น โดยด าเนินการให้พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแหงการเรยีนรู้   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
   1) อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด   

2) มีวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนา ซอ่มบ ารุง ของงานอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคใหม้ีความพร้อมในการใช้งาน     
3) มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ เหมาสม  
 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ไตรมาสที่ 1- 2 

กองนโยบายและแผนได้ก าหนดฝา่ยที่รับผดิชอบโครงการ จ านวน 5 ฝ่าย ดังนี้ คือ 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสรา้งและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ  
ฝ่ายสวสัดิการ                 
ด าเนินงานระบบสิ่งแวดล้อม เช่น จ้างรถเก็บขยะ ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดอาคาร

สถานท่ี 
ด าเนินงานด้านระบบของอาคาร เช่น จ้างซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการยานพาหนะ เช่น ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ต่างๆ  
 
 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1- 2 

   ซึ่งนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ มีความพึงพอใจในการใช้บริการต่างของแต่ละ
หน่วยงาน และโครงการอยูร่ะหว่างด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
      กิจกรรมในครั้งน้ี ได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ส่งเสรมิให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่าย
ก่อสร้างและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการกิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานท่ี ระบบ
สาธารณูปโภค ดูแลงานก่อสร้าง พัฒนาจัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการความปลอดภยั  
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท :  สร้างการเติบโตบนคณภุาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท   กองนโยบายและแผนไดก้ าหนดฝ่ายที่รับผดิชอบโครงการ จ านวน 5 ฝ่าย ดังนี้ คือ 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสรา้งและภูมิทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ  
ฝ่ายสวสัดิการ                 

      ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการกิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานท่ี พัฒนาจัดการสาธารณูปโภคสิ่งอ านวยความสะดวก บริหารจัดการ
งานก่อสร้าง บริหารจัดการยานพาหนะ บริหารจัดการสวสัดิการ และความปลอดภัยการ เพื่อตอบสนองการเข้าสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรมพัฒนาท้องถิน่ 
 (3) แผนย่อย : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวชิาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายก่อสร้างและภูมิ
ทัศน์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการกจิกรรมพัฒนางานอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ดูแลงาน
ก่อสร้าง พัฒนาจัดการงานยานพาหนะ พัฒนาระบบสวัสดิการความปลอดภัย  
 
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 งานซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร ฯลฯ 
 

 
                     



 
     ไตรมาสที่ 2   วัสดุอุปกรณ์ ท าความสะอาด                          บ ารุงรักษารถยนต์         
 

                                                               
                                                                                                                                                                                                                     
10. งบประมาณ :-         4,000,000        บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน.  ไตรมาสที่ 1.......................-.................. บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง :    600,597.93  บาท 

แยกเป็นการด าเนินการ ดังนี ้
ฝ่ายอาคารสถานท่ี        311,579 บาท 
ฝ่ายสาธารณูปโภค         54,500  บาท 
ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์  63,550  บาท 
ฝ่ายยานพาหนะ         170,968.93 บาท 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน.ไตรมาสที่ 2.......................-..................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง :   416,140 บาท   บาท 

ฝ่ายอาคารสถานที่        162,000  บาท 
ฝ่ายสาธารณูปโภค         92,040  บาท 
ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์  87,850  บาท 
ฝ่ายยานพาหนะ            74,250  บาท 
 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ และชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีด ี
2. ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
3. มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้  

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   -   
 
14. ผู้รายงาน : นายพรชัย  ท้าวบุตร ต าแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     โทรศัพท ์: 0987702314  E-mail : pornchaii.i323@gmail.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที ่27   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย ์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โครงการที่ 29 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรม 1  :  การท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา Standard for New Medical School เพื่อ    
                           รองรับการประเมินจากแพทยสภา 
กิจกรรม 2 :  การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
กิจกรรม 3 :  การศึกษาและการวิจัยสมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
กิจกรรม 4 :  การเตรียมความพร้อมการจดัตัง้ค าขอครุภัณฑ์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 
                           เสมือนจริง (Clinical Skill lab and Simulation Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม 5 :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสดุโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  

1) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ฯ    จ านวน   30  คน 
2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ     จ านวน   25  คน 
3) อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   จ านวน   100  คน 
4) บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข   จ านวน   100  คน 
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      จ านวน   100  คน 

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

เชิงปริมาณ (Output) 

1. มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พื่อรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา Standard for New Medical 
School ในการขอเปิดด าเนินการหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลติแพทย์ ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่ 
อย่างน้อย 3 ด้าน 
2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการทีด่ าเนินการเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐาน (WFME) อย่างน้อย 6 กิจกรรม/โครงการ 
3. มีหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทีผ่่านการรับรองจากแพทยสภา จ านวน 1 
หลักสตูร 

 
 
เชิงคุณภาพ (Outcome) 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  



    Standard for New Medical School ในการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์  
    ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่ 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดมีแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านแพทยศาสตรศึกษา  
    (World Federation for Medical Education : WFME) ของแพทยสภา 
3) ได้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของชุมชน  
    ท้องถิ่นและประเทศชาติในการผลิตบัณฑิตแพทย์และผ่านการรับรองจากแพทยสภา 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้
ด าเนินการ ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 การท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา Standard for New Medical School  
เพื่อรองรับการประเมินจากแพทยสภา 

กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 การรวบรวมข้อมูลและการจัดท ารายงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา Standard for New 
Medical School ในการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ ส าหรับสถาบันเปิด
ด าเนินการใหม่ 

กิจกรรมย่อย ที่ 1.2 การเสนอขอรับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ก่อนเสนอแพทยสภา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาส ตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์และเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อได้รับการรับรอง

จากแพทยสภา 
กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
กิจกรรมที ่3 : การศึกษาและการวิจัยสมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่า  
กิจกรรมที่ 4 : การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งค าขอครุภัณฑ์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์และการสาธา iณสุขเสมือนจริง 
(Clinical Skill lab and Simulation Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการด าเนนิโครงการ และรายงานโครงการ 
ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการด าเนนิโครงการ และรายงานโครงการ 
 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ตอบแบบส ารวจการวิจัยศึกษา
ส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)  และตามเกณฑ์แพทยสภา
ก าหนด ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย และพัฒนาระบบ
บริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพท่ีดี 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
 ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการวิจัยศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในการก่อตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME และมาตรฐานของแพทยสภา โดยการส ารวจจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนท่ัวไป  อาทิเช่น นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 



(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วางแผน ขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
โดยเพิ่มขดีความสามารถของคนในชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานราก
ของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิตดิ้านโอกาสของดัชนีช้ีวัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 
(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ภาคเีครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ัวไป เพื่อ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนา พึ่งพาตนเอง และการจดัการตนเอง ในการดูแลสุขภาพ อนามัยการป้องกัน 
การดูแลบริบาลทั้งส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 
10. งบประมาณ : จ านวนทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    .............  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 1 :   .............  บาท    
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน    ............  บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงไตรมาส 2 :   .............  บาท    

        สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก ในห้วงของเดือนธันวาคม 2563 ได้มีการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID - 19) จึงท าให้การด าเนินการไมเ่ป็นไปตามแผนงานท่ีตั้งไว้ 
 
11. สถานที่ /พ้ืนที่ด าเนินการ :  

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 สถาบันพี่เลี้ยง 
3 โรงพยาบาลหลัก (โรงพยาบาลมุกดาหาร) 
4 โรงพยาบาลสมทบ (โรงพยาบาลสกลนคร) 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมคีวามพร้อมส าหรับการประเมินสถาบันผลิตแพทย์เพื่อรับรองเกณฑ์มาตรฐานสากล

ด้านแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education : WFME) 
2) หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ที่มีคณุภาพ และสามารถผลติบัณฑิตแพทย์ให้ตามความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติผ่านการประเมินจากแพทยสภา 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ต้องชะลอหรือหยุดด าเนินการ  

2 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
สามารถเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ได้ในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

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

 



 


