
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

 
                   โครงการต่อเนื่อง                   โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .........คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด............ 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
 
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
         1. ประชาชน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จ านวนรวม  100 ครัวเรือน 
  2. ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 3. อาจารย์ นักศึกษา 
 
    ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (Outputs) 

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

๑. จ านวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศร่วมกันด าเนินการเพื่ อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  

38 

๒. ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

๑. จ านวนครัวเรือน/หมู่บ้านที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 

100 ครัวเรือน 

 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ๑. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้น
เกณฑ์ความยากจน (๓๘,๕๐๐ บาท : คน : ปี) 
๒. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 
๓. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

≥ 60 
 

≥100 
 

≥ 2 
 

เชิงคุณภาพ ๑. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 

≥ 15 
 

เชิงเวลา การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ปี 2563 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
           1) จ านวนครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
           2) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 คน 
 3) จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 รายวิชา 

4) ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 1 :  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562   
       1) จัดตั้งคณะท างาน และเตรียมความพร้อมคณะท างาน 

2) วางแผนการด าเนินงาน และเลือกพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายร่วมกับผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
ให้ช่วยชี้เป้า โดยมีคุณสมบัติ 1) เป็นต าบลขนาดเล็ก 2) มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจาก
หน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย/มีปัญหาอ่ืนๆ และ 3) ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย  คือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ            
จ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน 
 
ไตรมาสที่ 2  :  เดือนมกราคม – มีนาคม 2563   

1) เดินทางประสานงานและประชุมท าความเข้าใจรายละเอียดและแนวทางการด าเนินโครงการกับ
นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และผู้น าชุมชนใน
พ้ืนที่ 
2) ส ารวจชุมชนทางกายภาพและด าเนินการจัดท าแผนที่ชุมชนเพื่อใช้ส าหรับเก็บข้อมูลการค้นหา

ศักยภาพ ปัญหาชุมชน คุณภาพชีวิต ฯลฯ ทั้ง 9 หมู่บ้าน9 ต่อไป 
3) ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดตั้งทีมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั้ง 9 ชุมชน โดยมีนักศึกษา 4-5 คน เป็นผู้

ปฏิบัติและอาจารย์ 1-2 คน เป็นที่ปรึกษาทุกชุมชน  
 
 
 
 



4) ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ก าลังเริ่มระบาดหนักในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย และมีประกาศจากทางมหาวิทยาลัยให้เร่งด าเนินการสอบปลายภาคให้แล้วเสร็จและให้นักศึกษา
ออกจากมหาวิทยาลัยกลับภูมิล าเนาภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงท าให้แผนการด าเนินโครงการต้องมีการ
ทบทวนและวางแผนใหม่ โดยเบื้องต้นมีแนวทางดังนี้ 

4.1) หารือแนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปได้ในพ้ืนที่กับนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.
เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

4.2) ยกเลิกการเก็บข้อมูล 9 ชุมชนเพ่ือคัดเลือก 2 ชุมชน เป็น จัดประชุมหารือคัดเลือก 2 ชุมชนกับ
ตัวแทนเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

4.3) ใช้นักศึกษาหรือเยาวชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ เช่น สภาเด็กและเยาวชนประจ าต าบล เป็น
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 จาก
บุคคลภายนอกชุมชน 

4.4) ให้นักศึกษาหรือเยาวชนในพื้นท่ีค้นหาประเด็นที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาเป็นโครงการ
ของนักศึกษาหรือเยาวชนเอง ให้เป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ออกแบบและด าเนินการเอง โดยโครงการให้การ
สนับสนุนงบประมาณ 
 
ไตรมาสที่ 3  :  เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563   

1)วันที่ 13 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
ด าเนินการจัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

2)วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ทีมคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการจัดเวทีชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และเก็บ
รวบรวมข้อมูลชุมนุมเชิงพื้นท่ีแบบองค์รวม ณ บ้านหนองยาง ม.7 และ บ้านทุ่งสนาม ม.9  

3)วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก จัดเวทีคืนข้อมูล จัดท าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที่ 2  :  เดือนมกราคม – มีนาคม 2563  

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รวมจ านวน 40 คน เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทีมหลักใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก” ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างผู้น า สร้างเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม 2) เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในศาสตร์พระราชาที่น าไปสู่นวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา 
และ 3) เกิดการเตรียมความพร้อม/ฝึกทักษะอาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทีมหลักในการด าเนินโครงการ 
และแลกเปลี่ยนการด าเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ 
 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมคณะท างานและพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด 

1) ประชุมจัดตั้งได้คณะท างานอาจารย์ จ านวน 14 คน แบ่งรับผิดชอบในการประสานงานและเก็บ
ข้อมูล 9 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน โดยให้สรรหาทีมงานเพ่ิม 

2) เดินทางประสานงานและประชุมท าความเข้าใจตัวแทนชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอ าเภอ 

3) ทบทวนและวางแผนการด าเนินโครงการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
กิจกรรมที่ 3 จัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที ่ 
1)วันที่ 13 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

ด าเนินการจัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมี 
อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับีายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พ้ืนที่ 2 หมู่บ้าน
น าร่อง ต.หนองหลวง ภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2)วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ทีมคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการจัดเวทีชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และเก็บ
รวบรวมข้อมูลชุมนุมเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม ณ บ้านหนองยาง ม.7 และ บ้านทุ่งสนาม ม.9 มีการบูรณาการ
ความร่วมมือกับเทศบาล รพ.สต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และเยาวชนได้เป็นอย่างดี 

3)วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก จัดเวทีคืนข้อมูล จัดท าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยไดแ้ผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม จ านวน 10  โครงการ ได้แก่ 

 3.1)โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : แอโรบิกด๊านซ์ ป้องกันโควิด-19 
 3.2)โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การอบรมการผสมอาหารสัตว์ปีกเพ่ือการ

พ่ึงตนเองและลดรายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3)โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม : การประชุมหาแนวทางการจัดการขยะใน

พ้ืนที่ต าบลหนองหลวง 
 3.4)การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : “เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต” 



 3.5)การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การท าลูกประคบสมุนไพรลดอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ 

 3.6)การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนา
อาชีพงานใบตองดอกไม้สด 

 3.7)การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนา
อาชีพการท าขนมหวาน 

 3.8)การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา : การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.9)การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การจัดท าปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร 
 3.10)การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนการปลูก

ไม้ดอกไม้ประดับและผักปลอดสารพิษ 
โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค.-28 ส.ค. 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลต าบลหนองหลวง และ รพ.

สต.บ้านบะหลวง  ได้เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขสมรรถนะ : แอโรบิกด๊านซ์ป้องกัน
โควิด-19 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ ลานหลัง รพ.สต.บ้านบะหลวง ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ควบคุมการเต้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดว้างแผนการด าเนินงาน และ
เลือกพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายร่วมกับผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้ช่วยชี้เป้า โดยมีคุณสมบัติ 1) เป็น
ต าบลขนาดเล็ก 2) มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย/มีปัญหาอื่นๆ 
และ 3) ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย คือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชน กลุ่มต่างๆ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอ าเภอ 
 ไดร้่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นผ่านการะบวนการประชุม เก็บข้อมูล 
คัดเลือกชุมชนน าร่อง 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เก็บข้อมูลการศึกษาชุมชน 
เก็บข้อมูล วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ความจริง 9 หมู่บ้าน เพ่ือส ารวจ ส ารวจข้อมูล/การค้นหาศักยภาพ
หรือทุนชุมชนด้านต่างๆ ปัญหาชุมชน ฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างฃขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง ในมติิด้านต่างๆ 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถจัดการ



ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและบูรณาการงานพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการ
ภายใตก้ลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและบูรณาการงานพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการ
ภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ 
กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม  
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือตอบสนอง
ต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่าง
สมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และ 3) เพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน และครัวเรือน 
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 

 
 



 
 

 

      
 

 
 



 
 

12. งบประมาณ : ……………………………1,000,000…..............................บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน.......................301,831............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………120,086…..........บาท 

13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
ต.หนองหลวง อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน 

 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน...สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
 

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

16.วันที่รายงาน ณ วันที่.........30...........เดือน....กรกฎาคม.......พ.ศ.........2563......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
 

mailto:bbbplan101@gmail.com


รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ....คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี........ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
  1. ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

   ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
  1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
 2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาท่ีด าเนินการร่วมกับชุมชนเป็น
ฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 10 องค์ความรู้ต่อจังหวัด 
 3. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 
 4. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการ
ของ มรภ.ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 
 5. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัดๆ ละ 120 คน 
 6. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น จ านวน 2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์) 

 
 
 
 
 
 
 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ  จ านวน ๑0 ผลิตภัณฑ์ 
- จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่
ด าเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น  

10 องค์ความรู้ต่อจังหวัด 

- จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 
อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 

จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 

- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ มรภ.ที่ประสบความส าเร็จจากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 

จ านวน ๑0 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด จ านวน 120 คน 

- จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

จ านวน 2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์) 

6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน  จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกัน

กับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด และ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้    
1. อ าเภอเสลภูมิ  2. อ าเภอธวัชบรุี 3. อ าเภออาจสามารถ 4. อ าเภอพนมไพร 5. อ าเภอเกษตรวิสยั 

วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ
ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
ชุมชน 

อยู่ระหว่างลงพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนในชุมชนเกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพต่าง ๆ ตามกลุ่มดังนี้  
ผลิตภัณฑ ์ เขตพ้ืนที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1. กระติบมงคล  พนมไพร อาจารยส์ิทธิศักดิ์ เตียงงา 

อาจารย์กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์ 
2.ผอบ พนมไพร อาจารยส์ายรุ้ง ธรณ ี

อาจารยส์ุพจน์ บัวเลิง 
3. กระเป๋าจากกก พนมไพร อาจารย์พรรณภา สังฆะมณ ี

อาจารย์ ดร.ภัทรยิา พรหมราษฎร ์
4. เตาซาน พนมไพร อาจารย์รุ่งวิทย์ ตรีกุล 

อาจารย์มณฑริา มณีแสง 
5. เสื่อกกพับ เสลภูม ิ อาจารย์ ดร.วรรณษา  วังแสนแกว้ 

อาจารย์จารุวรรณ สภุาชัยวัฒน ์
6. แหนมเห็ด ธวัชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุช่วง ศรีธรราษฎร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพร แก้วสะอาด 
7.แยมเลม่อน เสลภูม ิ อาจารย์อินทร์  อินอุ่นโชต ิ

อาจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด 
8.ข้าวเกรียบฟักทอง อาจสามารถ อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว 

นายโชคชัยศรีชัย 
9.กระเป๋าผ้า เกษตรวิสยั อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โพนศิร ิ

นางสาวเพียงเพ็ญ  สุทธิประภา 
10. ผ้าสะไบขิด ธวัชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ลติา พิมทา 

อาจารย์รักษดาวัลย์ ศริิค าตา  



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างาน
ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
และ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้ 1. อ าเภอเสลภูมิ             
2. อ าเภอธวัชบุรี 3. อ าเภออาจสามารถ 4. อ าเภอพนมไพร 5. อ าเภอเกษตรวิสัย 
         กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนในชุมชนเกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพต่าง ๆ  
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ กลุ่ม
ชุมชน รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้ 1. อ าเภอเสลภูมิ  2. อ าเภอธวัชบุรี 3. อ าเภออาจสามารถ 
4. อ าเภอพนมไพร 5. อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์/กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนเกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการในปี 2563 โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดพ้ืนที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน   
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ไดป้ระชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ กลุ่ม
ชุมชน รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้ 1. อ าเภอเสลภูมิ  2. อ าเภอธวัชบุรี 3. อ าเภออาจสามารถ 
4. อ าเภอพนมไพร 5. อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  และอยู่ระหว่างลงพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ  
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ไดป้ระชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ กลุ่ม
ชุมชน รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้ 1. อ าเภอเสลภูมิ  2. อ าเภอธวัชบุรี 3. อ าเภออาจสามารถ 
4. อ าเภอพนมไพร 5. อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  และอยู่ระหว่างลงพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์



ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหา        
ภูมิปัญญาของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ  
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับ
ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือก าหนดเป้าหมาย
พ้ืนที่ในการพัฒนา หาแนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคี
เครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ในการพัฒนา 
ดังนี้  ในเขตอ าเภอดังนี้ 1. อ าเภอเสลภูมิ  2. อ าเภอธวัชบุร ี3. อ าเภออาจสามารถ 4. อ าเภอพนมไพร         
5. อ าเภอเกษตรวิสัย อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในชุมชน
เกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ  โดยมี ทั้งหมด 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์  ดังนี้    1. กระติบมงคล   2.ผอบ                
3. กระเป๋าจากกก  4. เตาซาน    5. เสื่อกกพับ   6. แหนมเห็ด   7.แยมเลม่อน   8.ข้าวเกรียบฟักทอง           
9.กระเป๋าผ้า  10. ผ้าสะไบขิด 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  

 
 

 
12. งบประมาณ : ……1,000,000..............บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน............ 1,000,000..............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……-.......บาท 

13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตอ าเภอดังนี้ 1. อ าเภอเสลภูมิ                        
2. อ าเภอธวัชบุรี 3. อ าเภออาจสามารถ 4. อ าเภอพนมไพร 5. อ าเภอเกษตรวิสัย 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
     การลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนของอาจารย์แต่ละกลุ่มซึ่งอยู่ในช่วงสอบของนักศึกษา การแก้ปัญหาคือลงพั้นที่
ในช่วงวันเสาร์ และวันอาทิตย์   
15. ผู้รายงาน : อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ต าแหน่ง : คณบดีคณะบริหารธุริกิจและการบัญชี 
     โทรศัพท์ : 043556168  E-mail : cm.reru@gmail.com 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะนิติรัฐศาสตร์ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
 1. บุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 24 คน 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 45 คน 

 3. ประชากรทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 500 คน 
 4. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง 

 4.1 สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ จ านวน 3 แห่ง 
4.2 สถานศึกษาท่ีต้องพัฒนา จ านวน 6 แห่ง 

5. กลุ่มเครือข่ายชุมชน จ านวน 9 แห่ง 
 5.1 ชุมชนที่มีศักยภาพ จ านวน 3 แห่ง  
 5.2 ชุมชนที่ต้องพัฒนา จ านวน 6 แห่ง  
6. แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 2 แห่ง 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1. กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้น าชุมชน 

และชุมชน ที่มีโอกาสหรือมีประเด็นปัญหาที่ต้องพัฒนา รวมถึงชุมชนที่มีความขัดแย้ง ทั้งในมิติความคิด ความ
เชื่อ ศาสนา การเมืองรวมถึงการปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้  เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และ
สิทธิของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ในหน้าที่สิทธิของพลเมืองและสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 
 



เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
3. จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
4. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
5. จ านวนเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน 

  6. จ านวนหลักสูตรการเรียนรู้ ในเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
สังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชด าริ แนวพระราโชบาย 

7. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  

8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
9. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 
เชิงคุณภาพ 

  1. มีหลักสูตรการเรียนรู้ในเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้ง
หลักการทรงงานแนวพระราชด าริ แนวพระราโชบาย 
  2. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรัก
ท้องถิ่น 
  3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. มีเครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วยโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ               ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ            ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
4. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
5. ร้อยละของเครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
6. ร้อยละของหลักสูตรการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ในรายวิชาอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 15 

8. จ านวนประชนชนที่มีส่วนรว่มในกิจกรรมของชุมชนเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
9. ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
เชิงเวลา 
การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ 2563 



เชิงค่าใช้จ่าย 
มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 800,000 บาท 

 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 3 : เดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม “ศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน” เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
บริบทและสภาพชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และยโสธร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้” ร่วมกับ “ภาคีเครือข่าย” ในเรื่อง 
“คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชด าริ 
แนวพระราโชบาย” 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
          ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการ
สอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งในโครงการนี้คณะนิติรัฐศาสตร์ได้
สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ คือ “หลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ” ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้าน
โอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีโครงการ
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน รวมทั้งการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ซ่ึงมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 

9. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
 ด้านสังคม 

(1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ 
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ผลิต
บัณฑิตที่ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใช้การวิจัยเป็นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง



ความเข้มแข็งของท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ชุมชน และสังคม พัฒนา
ศักยภาพของคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ซึ่งมี
ตัวชี้วัดเป็นร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่ า ง ๆ  จั ด ก า ร ข้ อ มู ล  แ ผ น  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก ล ไ ก ขั บ เ ค ลื่ อ น  แ ล ะ ทุ น ท า ง สั ง ค ม ) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
คุณธรรม จริยธรรม การน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการ
ท างานที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  
10. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 

 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความส าคัญกับการสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยม
ของคนไทย ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝัง 
ส่งเสริม และพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ และมีพฤติกรรม
เชิงบวกในการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการตระหนักรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองในความเป็นประชาธิปไตย 
ซึ่งความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมเหล่านี้จะน าพาไปสู่สังคมแห่งความสุขภายใต้ความแตกต่าง หลากหลาย
ทางสังคม 
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 

 



 
 
 

 
 
12. งบประมาณ :  800,000 บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน..........800,000.........บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………57,835.........บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 



14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. มีความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ 
 2. การด าเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 
15. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
     โทรศัพท์ : 083-1414811  E-mail :  
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด (ไตรมาส3)

ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. ห้วงเวลารายงาน : ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63

สถานะโครงการ : ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

3. ความสอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

4. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ

บุคลากรมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น

อปท. ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 1. ระบบข้อมูลตำบล 2.

กิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 1. มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ 2.

อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทำงานกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

1. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล 2.

จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล 3.

จำนวนตำบลที่เข้าไปดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแล้วเสร็จ

 
6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

1. ประชุมเตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมูล ใช้งบประมาณ

49,654 บาท 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ TCNAP ใช้งบประมาณ 78,352 บาท

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 1 -

ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมูล

กับเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว เทศบาลตำบลหนองหลวง เทศบาลตำบลนาแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง กิจกรรมที่ 2 -

ทีมงานได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่โดยเข้าร่วมอบรมเรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัติการ TCNAP" กับแม่ข่าย

คือ อบต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น

การพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ (ในแต่ละไตรมาส)



ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม

(ด้านการปฏิรูปประเทศด้าน เศรษฐกิจฐานราก

 
10. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ดำเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3 รูป)

 



 
12. งบประมาณ : 128,006 บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 128,006 บาท



จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : 124,006 บาท

 

13. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : 1.1 อบต.อุดมสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1.2 อบต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 1.3 อบต.ดอนโอง

อ.โพธิ์ชัย 1.4 ทต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 1.5 ทต.นาแซง อ.เสลภูมิ 1.6 ทต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ปัญหาการทำงานหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลาในการดำเนิน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการ

 
15. ผู้รายงาน :

ผู้รายงาน : อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ :

087 235 4434 E-mail : worapoj@reru.ac.th

 

16. วันที่รายงาน ณ : 10 ส.ค. 2563 บาท



1 
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง 
                  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกกลุ่มวัยในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด   ได้แก่  

วัยเด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน  
วัยเยาวชนในต าบลท่าม่วง จ านวน 40 คน   
วัยผู้ใหญ่ จ านวน 70 คน   
อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลท่าม่วง 41 คน  
ครูพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าม่วง 9 คน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการประเมินพัฒนาการและโภชนาการ  
2) แกนน าเครือข่ายพ่ีเลี้ยงเยาวชน จ านวน 13 คน  ได้ผ่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  
3) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ จ านวน 60 คน สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิก

บุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  

1) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการประเมินพัฒนาการและโภชนาการ จ านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 

2) พ่ีเลี้ยงแกนน าเครือข่ายเยาวชน ได้ผ่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  จ านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ สมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
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5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      1) เด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 50  ได้รับการประเมินพัฒนาการและภาวะโภชนาการ และวางแผนการ
ส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์ 
      2) แกนน าเครือข่ายพ่ีเลี้ยงเยาวชน มีคะแนนความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ  ร้อยละ 80  อยู่ในระดับดี 
      3)  ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอก
ขาว ร้อยละ 80 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที1่: เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62   

กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
1) ประสานงานและขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง และ อสม. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 

2) ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลท่าม่วง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว เพ่ือก าหนดปฏิทิน
และแนวทางการด าเนินโครงการฯ 

3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น คู่มืออบรมฯ และชุดอุปกรณ์ตรวจพัฒนาการ
เด็ก 

4) เด็กแรกเกิด – 1 ปี จ านวน 100 คน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและประเมินภาวะ
โภชนาการ 

กิจกรรมที่ : สร้างหลักสูตรเยาวชนแกนน าผู้สูงอายุ  
1) ประสานงานและขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 

อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง และ เจ้าหน้าทีเทศบาลต าบลท่าม่วง  
2) ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าม่วง และ เจ้าหน้าทีเทศบาลต าบลท่าม่วง เพ่ือก าหนดปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น คู่มืออบรมฯ  
 
กิจกรรมที่ 3: ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 
 
1. รับสมัครผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วงที่มีความประสงค์จะลด ละ เลิก

สูบบุหรี่ 
2. ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง เพื่อก าหนดปฏิทิน

และแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วงที่มีความ

ประสงค์จะลด ละ เลิกสูบบุหรี่ 
4. ประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ 
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7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
 1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดปฏิทิน
และแนวทางการด าเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพ่ือขอรายชื่อครูพ่ีเลี้ยง และอสม. ต าบล
ท่าม่วงและเกาะแก้วเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ตรวจพัฒนาการเด็ก 

2. เด็กแรกเกิด – 1 ปี จ านวน 100 คน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและประเมินภาวะ
โภชนาการ 
กิจกรรมที่ 2  
 1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาล
ต าบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 13 คน ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนด
ปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เพ่ือขอรายชื่อ
นักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ อบรมหลักสูตรแกนน าการดูแลผู้สูงอายุ  

2. สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 
ตัวแทนจากเครือข่ายในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 13 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน รอง

นายกและสมาชิกเทศบาลต าบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนา
แกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  และสร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  

โดยหลักสูตรแผนพัฒนาแกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ มีระยะเวลาการจัดอบรม จ านวน 12
ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร  ดังนี้ 

1.พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะต่อการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 

2. การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ความส าคัญภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกาย
ผู้สูงอายุ การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุติดบ้าน การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  การป้องกันสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ  การดูแลสุขภาพช่องปาก  การดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ สันทนาการ
ในผู้สูงอายุ   

3. การฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง การนวดผ่อนคลาย การบริหารกาย  กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
การจัดท่า 
กิจกรรมที่ 3 ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 

1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง 
ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ  

2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อรับสมัครผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่และประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ 
เข้าร่วมโครงการฯ  

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คู่มือส าหรับผู้ประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่  และหญ้าดอกขาว  
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8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
(1.1) ชื่อแผนระดับท่ี 3 ด้านที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับแผน คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย 
สติปัญญาและคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวัยและ
ตลอดชีวิต  
 (2) แผนย่อย การพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย 
 (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งวัยผู้สูงอายุ ปลอดภัย
จากโรคเรื้อรังและร้ายแรง สามารถด าเนินชีวิตบนพื้นฐานการมีสุขภาพดี 

(3)  เป้าหมายระดับแผนย่อย บุคคลทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยทารก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งวัย
ผู้สูงอายุ ปลอดภัยจากโรคเรื้อรังและร้ายแรง สามารถด าเนินชีวิตบนพื้นฐานการมีสุขภาพดี 
9. ความกา้วหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
(1.1) ชื่อแผนระดับท่ี 3 ด้านสังคม 

(1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปประเทศ   
    ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งโดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้ 
(2) ตัวช้ีวัดระดับแผนการปฏิรูปประเทศ   
    ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง  
(3) ประเด็นปฏิรูปประเทศ   
     ระบบสร้างเสริมสุขภาพขแองบุคคลในชุมชนให้เข้มแข็ง 

10. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 
 

11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย” 
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ภาพที่ 2 โครงการ “การสร้างเส 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงการ “การพัฒนาแกนน าดูแลผู้สูงอายุ” 
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ภาพที่ 4 โครงการ “ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว” 
 
12. งบประมาณ : 700,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน . 700,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : 252,000บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0  

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 แห่ง ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง.  
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    1) การเบิกจ่ายงบประมาณได้ช้ากว่ารอบไตรมาสที่ด าเนินงาน     
    2) ผู้ด าเนินโครงการยังขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายฯ ส่งผลให้มีการขออนุมัติเป็นไปได้ช้า 
เนื่องจากต้องแก้ไขหลายรอบ  
 
15. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง  ต าแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยทรัพย์สินและ
บริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์  
     โทรศัพท์ : 091-8795500    E-mail : tippharat_31@hotmail.com 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 

mailto:tippharat_31@hotmail.com


รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน  ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน  ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  100 คน 
        2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวนรวม  100 คน  
 
         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
         กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                      1) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดไดเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมยกระดับความรู้และทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ  
                      2) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความ 
พึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก 
                      3) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
                     4) ได้ชุดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

 

 



  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                     1) บุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการยกระดับความรู้และทักษะ ด้านการบริหารจัดการ
ขยะ 
                     2) ได้เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          

          1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับความรู้และทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ ร้อยละ 60  
          2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 
          3) มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
จ านวน 12 แห่ง 
          4) มีชุดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการขยะ จ านวน 3 รายการ   
                     
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ไตรมาสที่ 3  :  เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563  
    กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
    กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 
2563 เพ่ือใหเ้จ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดน าเอาองค์ความรู้
และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ส่งผล
ให้สามารถจัดการและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน และเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีการจัดการความรู้ และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 93.06 เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับความรู้
และทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ ร้อยละ 65 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 84 และมี
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน จ านวน 12 แห่ง 
            
 
 
 
 
 
 



7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด             
           ไตรมาสที่ 3 : 
                    1) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินโครงการ 
                    2) ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 ชุมชน 

         3) อยู่ระหว่างการจัดท าชุดความรู้ และสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 2.1  
                  4) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับองค์
ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ การจัดการขยะในครัวเรือน ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการด าเนินการและช่วยกันพัฒนางาน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มี
เข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือขจัดอุปสรรค 
ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่



เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น รอ้ยละของชุมชนที่มี
ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 5 เครือข่าย ซึ่งมีชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 แห่ง ร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 
 

 
 



 
 
 
 

  
 
12. งบประมาณ : ……………………………375,000  …..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 166,484.......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………124,574.80….............บาท (74.8%) 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
         ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้แก่ 
          1. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          2. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          4. บ้านดอนหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          5. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          6. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          7. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          8. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
          9. บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          10. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          11. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          12. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
 

15. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : sci.sak@gmail.com.......................................... 
 

16.วันที่รายงาน ณ วันที่.........10...........เดือน....กรกฎาคม.......พ.ศ.........2563......... 
ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายงานไตรมาส

2)

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ห้วงเวลารายงาน : ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63

สถานะโครงการ : ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

3. ความสอดคล้อง : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

4. กลุ่มเป้าหมาย : เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มีแรงบันดาลใจและมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ :

5.1 จำนวนครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกิดแรงบันดาลใจและมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิค Active Learning 5.2 ความรู้และความพึงพอใจที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ

 
6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1)

ประชุมวางแผนคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 2) ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร 3) ประชุมมอบหมายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 4)

ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม 5) ประสานงานครูผู้สอนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน 7) ประชุมสรุปประเด็น / วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 8)

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากผลการดำเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะดำเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบไปด้วย 1.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

(คุรุราษฎร์บำรุง) 2.โรงเรียนสหคามวิทยา 3.โรงเรียนดงกลาง 4.โรงเรียนบ้านดอนแดง 5.โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 6.โรงเรียนบัวขาว

7.โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 8.โรงเรียนบ้านหนองบัว 9.โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 10.โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี คณะดำเนินงาน

ได้ดำเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและการสร้างแรงจูงใจ คือ อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน

และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน คณะดำเนินงานได้จัดทำแบบประเมิน

และดำเนินการสรุปโครงการต่อไป

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1) มีการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ

ในเรื่องของความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2) มีการปรับเปลี่ยนเทคนิค

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3) เสริมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ

ให้กับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ (ในแต่ละไตรมาส)



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 :

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.1 :

การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 1) ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามกรอบสมรรถนะหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก และการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
10. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ดำเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ) (จำเป็นต้อกรอกข้อมูลก้าวหน้าทั้งหมด)

 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จำนวน 3 รูป)

 

 
12. งบประมาณ : 1,000,000 บาท บาท

จำนวนเงินงบประมาณตามแผน : 210,625 บาท บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง : บาท

 

13. สถานที่ /พื้นที่ดำเนินการ : 210,625 บาท

 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

14.1 การประสานงานกับโรงเรียน มีการยดเลิกการเข้าร่วมอบรมบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

แต่เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วงระบาด

ทางคณะดำเนินงานจึงมีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14.2

ความชัดเจนในระเบียบการเบิกจ่ายฯ และความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายฯ ของคณะดำเนินงาน ที่ยังไม่ชัดเจน

ทำให้เกิดการแก้ไขโครงการหลายครั้งก่อนได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้การอนุมัติโครงการล่าช้า และคณะทำงานต้องสำรองเงินเพื่อใช้ในราชการก่อน

 
15. ผู้รายงาน :

ชื่อ-สกุกล ผศ.ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ คณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 0818776089

 

16. วันที่รายงาน ณ : 26 พฤษภาคม 2563 บาท



1. ชชชอหนนวยงาน : คณะเทคโนโลยยสารสนเทศ 
2. หหวงเวลารายงาน    

ไตรมาสทยช 1 :  เดชอน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61    ไตรมาสทยช 2 :  เดชอน   ม.ค. 62   -   มย.ค. 62  
ไตรมาสทยช 3 :  เดชอน   เม.ย. 62  -   มม.ย. 62        ไตรมาสทยช 4 :  เดชอน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62       

P

สถานะโครงการ     ยยงไมนสมสนสสดโครงการ สมสนสสดโครงการแลหวP
3. ชชชอโครงการ : โครงการบรมการวมชาการดหานเทคโนโลยยสารสนเทศแกนชสมชนทหองถมชน(สรหางธสรกมจเงมนลหานงนาย ๆ)  (โครงการตามแผนปฏม

4. ความสอดคลหอง (โปรดททาเครชชองหมาย    þ     ทยชมยความสอดคลหองกยบโครงการ )
ยสทธศาสตรรใหมนมหาวมทยาลยยราชภยฏ เพชชอการพยฒนาทหองถมชนตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปป (พ.ศ. 2560-2579)

ยสทธศาสตรรทยช 1 การพยฒนาทหองถมชน   
ยสทธศาสตรรทยช 2 การผลมตและพยฒนาครร
ยสทธศาสตรรทยช 3 ยกระดยบคสณภาพการศศกษา
ยสทธศาสตรรทยช 4 พยฒนาระบบบรมหารจยดการ   
ยสทธศาสตรรทยช 5 อนสรยกษรทยพยากรธรรมชาตมและสภาพแวดลหอม

P

6. ผลการดทาเนมนงาน/ผลลยพธร และตยวชยสวยดความสทาเรรจของโครงการ (ในแตนละไตรมาส)

จทานวยรหอยละของผรหผนานกเกณพรการอบรม

7. ภาพกมจกรรมทยชเกมดขศสนภายในโครงการ (จทานวน 5 ภาพ)

แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยยทธศาสตรรมหาววทยาลลยราชภลฏเพพพอพลฒนาททองถวพน 

ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. 2563

นยกเรยยนมยธยมปลาย และผรหปกครองในจยงหวยดรหอยเอรดรวมทยสงผรหสนใจทยชวไป
5. กลสนมเปปาหมาย :



8. งบประมาณ : 8,000

ผลการใชหจนายงบประมาณ** (ลหานบาท)

จากการใชหจนายจรมงทยชตยดยอดแลหวในระบบของมหาวมทยาลยยกมจกรรม งบประมาณ (บาท) 

ตามแผน

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

รวมทยสงสมสน ณ สมสนไตรมาส 1

9. ระยะเวลาดทาเนมนการ : กรกฎาคม
10. สถานทยช/พชสนทยชดทาเนมนการ : 
11. ปปญหาและอสปสรรค : เลชชอนโครงการ เนชชองจากปปญหาการแพรนระบาดของไวรยส COVID-19
12. ผลประโยชนรทยชคาดวนาจะไดหรยบ (Impact) : 
13. ผรหรายงาน/ตทาแหนนง : 
14. โทรศยพทร : 0652463541
15. E-mail : pramools@gmail.com
14. วยนทยชรายงาน : 8 มยนาคม 2563




