
  

สรุปผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
 

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
1.โครงการ  
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
ยกระดับ
รายได้ให้กับ
คนในชุมชน
ฐานราก 
 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     
รวมจ านวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทมี
หลักใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน      
ฐานราก” โดยมีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อเสริมสร้างผู้น า สร้างเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม  
2) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชาที่น าไปสู่นวัตกรรมการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา และ  
3) เกิดการเตรียมความพร้อม/ฝึกทักษะอาจารย์และนักศึกษาในฐานนะทีมหลกั

ในการด าเนินโครงการ และแลกเปลี่ยนการด าเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” กับมหาวิทยาลัยราชภฏั
อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมคณะท างานและพื้นที่ 9 หมู่บ้าน  
ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 
1) ประชุมจัดตั้งได้คณะท างานอาจารย์ จ านวน 14 คน แบ่งรับผิดชอบในการ

ประสานงานและเก็บข้อมูล 9 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน โดยให้สรรหาทีมงาน
เพิ่ม 

2) เดินทางประสานงานและประชุมท าความเข้าใจตัวแทนชุมชนและหน่วยงาน
ในพื้นที่ ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
อ าเภอ 

3) เตรียมการจัดการอบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลทั้ง          
9 ชุมชน ส าหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่น าร่อง 2 ชุมชน 

4) เตรียมการจัดการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากด้วย
กระบวนการวิจัย เพื่อใช้แนวทางการวิจัยและพัฒนา R&D 

กิจกรรมที่ 3 จัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่  
1) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลต าบลหนอง

หลวง อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด ด าเนินการจัดการอบรมการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

2) วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ทีมคณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดเวทีชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุมนุมเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ณ บ้านหนองยาง ม.7 และบ้านทุ่งสนาม ม.9  

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

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

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

 

๑. ด้านเศรษฐกิจ:  
ส่วนใหญ่มีรายได้จาก
อาชีพเกษตรกรรม 
แต่มีปัญหาความแห้ง
แล้ง มีกลุ่มอาชีพแต่
ไม่ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 
๒. ด้านสุขภาพ :      
5 ดันอับได้แก่  
1) เยื่อบุจมกูและ
ล าคออับเสบ  
2) ปวดหลัง ปวดเอว  
3) โรคความดัน   
โลหิตสูง  
4) เบาหวานชนิดที่ไม่
ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน  
5) ไอ 
๓. ด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม : มีภูมิ
ปัญญา  แต่ไม่มีการ
สืบทอด ได้แก่ การ
ทอเสื่อไหลลายขิต 
ใบตองดอกไม้สด 
ขนมหวาน  
๔. ด้านการศึกษา:  
ขาดการศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อ
การอนุรกษแ์ละ       
สืบทอด 
 

1. เกิดร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภาคชุมชนและภาครัฐ 
2. ประชาชนมีแนวทางการหา 
รายได้เพิ่มขึ้น  
3. ประชาชนมีความรู้ความ 
เข้าใจในด้านอาชีพ ด้านการศึกษา 
และด้านสุขภาวะ 
4. ประชาชนได้ท ากิจกรรม 
ร่วมกันในชุมชน 
5. ประชาชนมีความรัก  
ความสามัคคี ในการท างานรว่มกัน 
และอยู่รว่มกันได้อยา่งมีความสุข 
6. นักศึกษาได้เข้าร่วม 
โครงการมีรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
3) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จัดเวทีคืนข้อมูล จัดท าเป้าหมาย และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ ห้องประชุม 

       เทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 4  วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จัดเวทีคืนข้อมูล จัดท าเป้าหมาย และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 5 ด้าน ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้แผนปฏิบัติการที่จะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม จ านวน 10  โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแอโรบิกด๊านซ์ป้องกันโควิด-19 
2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การอบรมการผสมอาหารสัตว์

ปีกเพื่อการพึ่งตนเองและลดรายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม : การประชุมหาแนวทางการ

จัดการขยะในพื้นที่ต าบลหนองหลวง 
4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : “เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต” 
5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การท าลูกประคบสมุนไพรลดอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ 
6) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและ

ทักษะพัฒนาอาชีพงานใบตองดอกไม้สด 
7) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคม : ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและ

ทักษะพัฒนาอาชีพการท าขนมหวาน 
8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา : การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
9) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : การจัดท าปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร 
10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ชุมชนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผักปลอดสารพิษ 
โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค.-28 ส.ค. 2563 คณะศิลปศาสตร์ฯ ร่วมกับเทศบาลต าบล
หนองหลวง และ รพ.สต.บ้านบะหลวง  ได้เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านสุขสมรรถนะ : แอโรบิกด๊านซ์ป้องกันโควิด -19 ในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ ลานหลัง รพ.สต.บ้านบะหลวง ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 
ควบคุมการเต้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 

5.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
:  มีปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
เนื่องจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นไม่มีการ
ให้บริการรถเก็บขยะ 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนจัดการขยะ
ในครัวเรือน และ
ปัญหาที่พบสบื
เนื่องมาจาก
สถานการณ์  โควิด - 
19 อาจจะท าให้เกิด
การล่าช้า ในการ
ด าเนินโครงการไม่
เป็นไปตามการ
วางแผน ในบาง
กิจกรรม 

 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
2.โครงการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ท้องถิ่น 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือก าหนดเป้าหมายพื้นที่ในการพัฒนา หา
แนวทางการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคี
เครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ส านักงานพัฒนาชุมชนเพื่อ
ก าหนดพื้นท่ีในการพัฒนา ดังน้ี  ในเขตอ าเภอดังน้ี  
1. อ าเภอเสลภูมิ   
2. อ าเภอธวัชบุรี  
3. อ าเภออาจสามารถ 
4. อ าเภอพนมไพร  
5. อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาภูมิปัญญาดั่ง
เดิมของคนในชุมชนเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ  
ในเขตอ าเภอดังน้ี   
1. อ าเภอเสลภูมิ  
2. อ าเภอธวัชบุรี  
3. อ าเภออาจสามารถ  
4. อ าเภอพนมไพร  
5. อ าเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 
10   ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ และออกแบบผลิต พร้อมกับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์   โดยมีการด าเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 ดังน้ี  
1. กระติบข้าวมงคล  
2. ผอบกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล  
3. กระเป๋าจากกก กลุ่มทอเสื่อ  
4. เตาซาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  
5. เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี  
6. เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม  
7. Lemon Scrub  
8. ข้าวเกรียบฟักทอง  
9. กระเป๋าผ้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี                     
10. ผ้าสไบขิต กลุ่มทอผ้าสไบขิตบ้านมะยาง และมีกลุ่มชุมชน เข้าร่วมดังน้ี  
1. กลุ่มจักสานกระติบข้าว หมู่ท่ี 3 ต าบลโคกสว่าง อ.พนมไพร จังหวดัร้อยเอ็ด  
2. กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จาก ต้นไหล หมู่ที่ 9 ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด  
3. กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 10 ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. กลุ่มผลติภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หมี่ท่ี 5 ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร       

จังหวัดร้อยเอ็ด  
5. กลุ่มทอเสื่อบา้นใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 9 ต าบลนาแซง อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

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

ผล 0.00 113,952 559,520 76,528 750,000 

 

       การลงพื้นที่
ส ารวจชุมชนของ
อาจารย์แต่ละกลุ่มซึ่ง
อยู่ในช่วงสอบของ
นักศึกษา การ
แกป้ัญหาคือลงพืน้ที่
ในช่วงวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์   

 
 

๑. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับ 10 
ผลิตภัณฑ์                              
๒. อัตลักษณ์ของท้องถ่ินรับการ 
อนุรักษ์ จ านวน 10 อัตลักษณ์          
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 120 คน และ
อาจารย์เข้าร่วม 14 คน 
๔. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 องค์ความรู้ 
๕. จ านวนรายวิชาในหลักสูตร ที่มี 
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 30 รายวิชา 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
6. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม หมู่ท่ี 6 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ          

จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. กลุ่มเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 หมู่ที่ 6 ต าบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  
8. กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง บ้านสนามชัย ต าบลโพนเมือง อ าเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด  
9. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
10. กลุ่มทอผ้าสไบขิต บ้านมะยาง หมู่ที่ 13 ต าลบลเมืองน้อย อ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.โครงการ
ส่งเสริม
ความรัก 
ความ
สามัคคี 
ความเข้าใจ
ในสิทธิ
หน้าที่ของ
ตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของ
สังคม
ประชาธิปไต
ยอันมี
พระมหากษั
ตริย์เป็น
ประมุข 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม “ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน” เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในบริบทและสภาพชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และยโสธร 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “สร้างและพัฒนาหลักสตูรการเรียนรู้” ร่วมกับ                
“ภาคีเครือข่าย” ในเรื่อง “คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ ๔ ประการ ระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชด าริ แนวพระรา
โชบาย” 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “การสร้างแกนน านักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์” จากหลักสูตร
คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม “การสร้างแกนน าและเครือข่ายสถานศึกษา” ในการเผยแพร่
หลักสตูรคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ ๔ ประการ การเรียนรู้ ระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชด าริ แนวพระรา
โชบาย 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม “การสร้างแกนน าและเครือข่ายชุมชน” ในการเผยแพร่
หลักสตูรคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ ๔ ประการ การเรียนรู้ ระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชด าริ แนวพระรา
โชบาย 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม “การแลกเปลีย่นเรียนรู้และน าไปใช้ของเครือข่ายสถานศึกษา
และเครือข่ายชุมชน” เพื่อการต่อยอดและการน าไปใช้ 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม “การสร้างแหล่งเรยีนรู้คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 
ประการ” 
 
 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

ผล 0.00 0.00 300,000 300,000 600,000 

 

1. มีการปรับลด 
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ จึง
ต้องปรับรูปแบบการ
ด าเนินโครงการฯ ให้
เหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรใหม่  
2. เกิดการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (VIRUS 
COVID-2019) ส่งผล
ให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการตามห้วง
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ
ได้ 
3. การประสานงาน 
กับแกนน ากลุ่ม
เครือข่ายชุมชน 
เป็นไปด้วยความ
ล าบาก เน่ืองจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ภารกิจทางบ้าน และ
ไม่สะดวกค้างคืนเป็น
ระยะเวลาหลายวัน 

 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ 
๑.  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 
โครงการ พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 30 
คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงมากกว่า  
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 
75 ผลการประเมินตามตัวชี้ วัดจึง
บรรลุค่าเป้าหมาย 
๒.  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม 
โครงการมี พบว่า จ านวนทั้งสิน้ 140 
คน จากกลุม่เป้าหมาย จ านวน 154 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ซึ่งมากกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
75 ผลการประเมนิตามตัวชี้วัด        
จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 
๓. จ านวนสถานศึกษาที่เข้า 
ร่วมโครงการ พบว่า มีสถานศึกษา 
จ านวน 5 แห่ง ที่เข้ารว่มรว่ม
โครงการฯ จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 75 ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 
๔. จ านวนชุมชนเข้าร่วม 
โครงการ พบว่า มีจ านวน 5 แห่ง ที่
เข้ารว่มโครงการฯจากกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 5 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 100 
ซ่ึงมากกว่าค่าเป้าหมายทีต่ั้งไว้ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 75 ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
๕. จ านวนเครือข่ายสถานศกึษา 
และเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ทั้งสิน้ จ านวน 10 แห่งทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 10 แห่ง แบ่งเป็น เครอืข่าย
สถานศกึษา จ านวน 5 แห่ง และ
เครือข่ายชุมชน จ านวน 5 แห่ง ซึ่ง
มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 75  ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด จึงบรรลุค่าเป้าหมาย 
๖. จ านวนหลักสูตรการเรียนรู ้
ในเรือ่งคุณลกัษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ ระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 
รวมทั้งหลักการทรงงานแนว
พระราชด าริ แนวพระราโชบาย มี
หลักสูตรการรูค้ณุลกัษณะคนไทยทีพ่ึง
ประสงค์ 4 ประการ จ านวน 1 
หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100        
จึงบรรลุค่าเป้าหมาย  
๗. รายวิชาในหลักสูตร 
ที่มกีารบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ในการส่งเสริมความรกัความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผูอ้ื่น พบว่า มีหลกัสูตร
ที่มกีารบูรณราการการจัดการเรียนการ
สอนในการส่งเสริมความสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสทิธิหนา้ที่ของ
ตนเองและผูอ้ืน่ จ านวน 3 หลักสูตร 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 ประกอบดว้ย 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต โดยมจี านวนรายวิชา
ทั้ง 3 หลักสตูร 
๘. ที่สามารถบูรณาการกับการ 
จัดการเรียนการสอนกับหลกัสูตร
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการได้ จ านวน 16 รายวิชา  



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ  
๑. จริยธรรมกับชีวิต GEN2105 
๒. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ 
สังคม GEN3104 
๓. การเมืองการปกครองไทย 
GEN3103 
๔. สังคมและวิถีโลก GEN3101 
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การสือ่สารในที่สาธารณะ GEN2109 
๖. การคิดและการตัดสินใจGEN4108 
๗. กฎหมายรฐัธรรมนูญ LLB1203 
๘. สิทธิมนุษยชน LLB…. 
๙. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  
LLB1201 
2. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑติ 
๑. จริยธรรมกับชีวิต GEN2105 
๒. พลเมืองกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม GEN3104 
๓. สังคมและวิถีโลก GEN3101 
๔. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การสือ่สารในที่สาธารณะ GEN2109 
๕. การคิดและการตัดสินใจGEN4108 
๖. กฎหมายรฐัธรรมนูญกับ 
สถาบันทางการเมอืง BPA2407 
๗. ธรรมาภิบาลภาครฐั BPA4403 
3. หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ 
๑. จริยธรรมกับชีวิต GEN2105 
๒. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ 
สังคม GEN3104 
๓. การเมืองการปกครองไทย  
๔. สังคมและวิถีโลก GEN3101 
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
และศิลปะการสือ่สารในที่สาธารณะ  
๖. การคิดและการตัดสินใจGEN4108 
๗. ธรรมาภิบาลกับการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม BPS1102 
๘. การตอ่ต้านการทจุริตBPS2106 
๙. รัฐธรรมนญูและสถาบันทาง 
การเมือง BPS2102 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
๑๐. การจดัการความขัดแย้งและ 
สันติศึกษา BPS2108 
๑๑. เศรษฐศาสตรก์ารเมืองPS2205 
8. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น พบว่า จ านวน
ประชนชนทีม่ีส่วนร่วมใน กิจกรรมของ
ชุมชน มีจ านวน 154 คน ซ่ึงมีไม่ถึง
ร้อยละ 30  จึงไม่บรรล ุ
9.  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารว่มโครงการฯ พบว่า ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.40 คิดเป็นรอ้ยละ 88.0  ซ่ึง
มากกว่าค่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 70 ดังนั้น จึงบรรลุค่า
เป้าหมาย 

4 โครงการ
การพัฒนา
ระบบข้อมูล 
ต าบลใน
จังหวัด 
 

      กิจกรรมที่ 1  ได้ด าเนินการประชมุเตรียมความพร้อมและจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความรว่มมือโครงการพฒันาระบบข้อมูล กับเครือข่ายทั้ง 5 แหง่ 
ได้แก่ เทศบาลต าบลเกาะแกว้ เทศบาลต าบลหนองหลวง เทศบาลต าบลนาแซง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโอง  
     กิจกรรมที ่2  ทีมงานได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการลงพื้นที่โดย
เข้าร่วมอบรมเรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัตกิาร TCNAP" กับแมข่่าย คือ อบต.สะอาด
สมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 300,000 300,000 337,500 337,500 1,275,000 

ผล 13,040 4,739 124,006 1,133,215 1,275,000 

 

    ปัญหาการท างาน
หลายขั้นตอน และ
ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนิน จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
ก าหนดการ  และตดิ
ปัญหาจากสถานการณ์               
โควิด – 19 

      ระบบข้อมูลต าบลครอบคลุมทั้ง 
5  ด้าน ที่มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ 
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  
-  อาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้น าท้องท่ีและแกนน า
ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาข้อมูลต าบล และเกิดศักยภาพ
และประสบการณ์การเรียนรู้การ
ท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

5.โครงการ
สนับสนุนสื่อ
วีดีทัศน์
ประกอบกา
รเรียนการ
สอนเพื่อ
แก้ไขปัญหา
ขาดแคลน
ครูให้กับ
โรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจปัญหา/ศึกษาความตอ้งการของโรงเรียน ผลิตสื่อและสารคด ี 
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อวีดีทัศน์ต้นแบบเพื่อยกระดับ     
                คุณภาพของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่ายเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 
                ขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการสร้างสื่อของแต่ละโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                ร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 6 การตดิตาม ทดลองใช้ และการน าเสนอผลงานผลการใช้สื่อ 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

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

ผล 0.00 0.00 200,000 550,000 750,000 

 

1) การประสานงาน 
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ขาดความ
ต่อเน่ือง 

 
 

 

    สื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตร
ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายในการสืบค้นข้อมูล
และท าการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพมากที่สุด 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
6.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
เรียนรู้ด้าน
การอ่านการ   
เขียนและ
การ
วิเคราะห์
ของ 
นักเรียนใน
ระดับการ
จัด
การศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

       กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
1. ประชุมวางแผนและจัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
2. จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
3. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
4. ประสานงานโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ 

/ สังเกต 
5. ด าเนินการสัมภาษณ์ / สังเกต ณ โรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
6. ประชุมสรุปประเด็น / วิเคราะห์ข้อมูล / ผลการถอดบทเรียน ที่ได้จากการ

สัมภาษณ์และการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
7. จัดท ารายงานผลการถอดบทเรียน/รายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพื่อใช้ในการ

เผยแพร ่
       กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        จากผลการด าเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะ
ด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และ 5  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบไปด้วย  
1. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บ ารุง)  
2. โรงเรียนสหคามวิทยา  
3. โรงเรียนดงกลาง  
4. โรงเรียนบ้านดอนแดง  
5. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  
6. โรงเรียนบัวขาว  
7. โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์  
8. โรงเรียนบ้านหนองบัว  
9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  
10. โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี  
       คณะด าเนินงานได้ด าเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการสร้างแรงจูงใจ คือ อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน  และ
ทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการด าเนินกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน 
คณะด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน และด าเนินการสรุปโครงการต่อไป 
       กิจกรรมที่  3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Google 
Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
จากผลการด าเนินงาน คณะด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษาขั้น

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 250,000 250,000 250,000 300,000 1,050,000 

ผล 43,050 210,625 210,625 585,700 1,050,000 

 

1.การประสานงาน 
กับโรงเรียน มีการ 
ยกเลิกการเข้าร่วม
อบรมบางส่วน
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ใน
ประเทศไทย แต่
เน่ืองจากยังไม่ใช่ช่วง
ระบาด ทางคณะ
ด าเนินงานจึงมี
มาตรการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  
2.ความชัดเจนใน 
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ 
และความเข้าใจใน
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ 
ของคณด าเนินงาน ที่
ยังไม่ชัดเจน ท าให้เกิด
การแก้ไขโครงการ
หลายครั้งก่อนได้รับ
การอนุมัติ ส่งผลให้
การอนุมัติโครงการ
ล่าช้า และคณะท างาน
ต้องส ารองเงินเพื่อใช้
ในราชการก่อน 
3. ภาระงานของ 
อาจารย์ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ก ากับ
ติดตาม มีมากน้อย
ต่างกัน จึงท าให้การ
ออกก ากับติดตาม
ล่าช้ากว่าก าหนด
เล็กน้อย 
 

๑.     ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดมี
เทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขยีน และการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้มีความรู้และทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ เพิ่มมากขึ้น  ร้อยละ 85 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
พื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และ 
5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
        คณะด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เช่ียวชาญด้าน 
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียน
การสอน คือ อาจารย์ ธเนศ  ยืนสุข และทีมงาน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการ
ด าเนินกิจกรรม คณะด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน และด าเนินการสรุปโครงการ
ต่อไป 
        กิจกรรมที่  4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Google 
Classroom และการสร้างวิดีโอการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
รุ่นท่ี 2จากผลการด าเนินงาน คณะด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
และ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
     คณะด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดอบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เช่ียวชาญด้าน การ
สร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการ
สอน คือ อาจารย์ ธเนศ  ยืนสุข และทีมงาน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในการ
ด าเนินกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.ทนันยา  ค าคุ้ม อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้สื่อ และออกแบบกิจกรรม
การเรียนการเรียนการสอน เป็นผู้ช่วยวิทยากร คณะด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน 
และด าเนินการสรุปโครงการต่อไป 
        กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
จากผลการด าเนินงาน คณะด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่มี
ความสนใจในการสร้างสื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  
        คณะด าเนินงาน ได้เชิญทีมวิทยากรที่เช่ียวชาญด้าน การสร้างสื่อวิดีทัศน์  คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เนติรัฐ ระนาคินทร์ ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยวิทยากร ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้าง
และใช้สื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ ธเนศ  ยืนสุข 
จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มาเป็นวิทยากร
บรรยายเชิงปฏิบัติการในการด าเนินกิจกรรม และมีกิจกรรมการประกวดสื่อวิดีทัศน์ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อในลักษณะมัลติมีเดีย ในรูปแบบของ
วิดีทัศน์ หลังจากการอบรม และคณะด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน และด าเนินการ
สรุปโครงการต่อไป 
         กิจกรรมที่ 6 โครงการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู  จากผล
การด าเนินงาน คณะด าเนินงานได้ด าเนินการจัดโครงการก ากับติดตาม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งไปท่ีประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
         - ครูเกิดแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        - ครูมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
         - ครูสามารถสร้างสื่อการสอน ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
        - ครูสามารถใช้สื่อการสอนในลักษณะต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         คณะด าเนินงาน ได้จัดแบ่งการก ากับติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการเป็น
สายนิเทศ และได้ออกก ากับติดตาม สังเกต สัมภาษณ์ ครูผู้สอนตามประเด็นข้างต้น 
จากน้ันคณะด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน และด าเนินการสรุปโครงการต่อไป 

7. โครงการ
พัฒนา
ความรู้
ทักษะ     
ด้าน       
ภาษา   
อังกฤษ            
ในศตวรรษ  
ที่ 21 
 

     กิจกรรมที่ 1  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 278 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 300 คน คิดเป็น 92.66 % 
     กิจกรรมที่ 2  เตรียมความพร้อมการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับสากล จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบคน  
     กิจกรรมที่ 3  ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 98 คน จาก
กลุ่มเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น 98 %  
      กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น รุ่นที่ 1 – 4 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 427 คน  
   จากกลุ่มเป้าหมาย 460 คน คิดเป็น 92.82 % 
กิจกรรมที่ 5  แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ RERU English Contest 2020 
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมทั้งหมด 172 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 180 คน           
คิดเป็น 95.55 % 
กิจกรรมที่  6 พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอั งกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2563 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 250,000 250,000 250,000 300,000 1,050,000 

ผล 49,815 1,159,350 844,307 196,528 2,250,000 

 

 1. สถานที่ไม่พร้อม
ต่อการด าเนินกิจกรรม 
ท าให้ต้องกระจายห้อง
สอบหลายท่ีและบาง
ห้องเก้าอี้ไม่เพียงพอ
เน่ืองจากผู้เข้าร่วม
โครงการมีจ านวนมาก 
ระบบเครื่องเสียงบาง
ห้องมีปัญหาขณะ
ทดสอบการฟัง ระบบ
เครื่องท าความเย็นมี
ปัญหา  
 2. อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาบางกลุ่ม 
ยังไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
พัฒนาภาษา อังกฤษ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาใน
บางกิจกรรมได้ 
 
 
 
 
 

     นักศึกษาให้ความสนใจและมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น สามารถ
สื่อสารโต้ตอบเบื้องต้นกับ   
ชาวต่างชาติได ้



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
8.โครงการ 
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ
บุคคล     
ทุกกลุ่มวยั 
ของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ต าบลท่า
ม่วง  อ าเภอ
เสลภูมิ  
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

      กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยั ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 
เม.ย. 63  -  30 มิ.ย. 63   ไม่มีการด าเนินโครงการ เนื่องจากประสบกับปัญหา
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019)        
       กิจกรรมที ่2  

1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากตัวแทน 
ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาลต าบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่า
ม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 13 คน ร่วมประชุมวางแผนเพื่อก าหนด
ปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าม่วง
วิทยาคม  เพื่อขอรายชื่อนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ อบรมหลักสูตรแกนน าการ
ดูแลผู้สูงอายุ  

2. สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ ตัวแทนจาก 
เครือข่ายในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 13 คน ได้แก่ ตวัแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน 
รองนายกและสมาชิกเทศบาลต าบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนาแกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  
และสร้างหลักสูตรเยาวชนดแูลผู้สูงอาย ุ 
     โดยหลักสูตรแผนพัฒนาแกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ มีระยะเวลาการ
จัดอบรม จ านวน 12ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร  ดังนี้ 

1. พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะต่อการดูแล 
ผู้สูงอายุ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

2. การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ความส าคัญ 
3. ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุ  
4. การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุติดบ้าน การป้องกันภาวะซึมเศร้าใน 

ผู้สูงอายุ  การป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ  การดูแล
สุขภาพช่องปาก  การดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ สันทนาการในผู้สูงอายุ   

5. การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง การนวดผ่อนคลาย การบริหารกาย   
กระดูก ขอ้ และกล้ามเน้ือการจัดท่า 
กิจกรรมที่ 3 ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 

1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากร 
หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง ร่วมประชุมวางแผนเพื่อ
ก าหนดปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ  

2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อรับสมัครผู้ท่ีมีประวัติสูบบุหรี ่
และประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ เข้าร่วมโครงการฯ  

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คู่มือส าหรับผู้ประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่  และ 
หญ้าดอกขาว  

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 150,000 150,000 100,000 125,000 525,000 

ผล 252,000 98,000 0.00 175,000 525,000 

 
 

     ประสบกับปัญหา
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า (VIRUS 
COVID-2019) 
ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการต่อได้ 
 

๑. เด็กเด็กปฐมวัยม 
โภชนาการสมวยัร้อยละ ๙๔.๐ 

๒. เด็กเด็กปฐมวัยม ี
พัฒนาการสมวยั ร้อยละ ๘๑.๐ 

๓. มีหลักสูตรเยาวชนดูแล 
ผู้สูงอายุในอบรมแกนน าเยาวชน
ดูแลผู้สูงอายุ   ๑ หลักสูตร   

๔. สร้างแกนน าเยาวชนใน 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีปญัหาสุขภาพ
ติดบ้านติดเตียงมีความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 85 

๕. ส่งเสริมศักยภาพของ 
บุคคลวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในการลด
สูบบุหรี่ได้จ านวน ๒๕ คนร้อยละ  
๖๒.๕ ร้อยละ  

๖. ส่งเสริมศักยภาพของ 
บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในการ
เลิกสูบบุหรี่ได้ จ านวน ๑๕ คน  คิด
เป็นร้อยละ  ๓๗.๕ 

 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
9.โครงการ
เครือข่าย
การเรียนรู้
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติของ
ชุมชน
ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

    กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด           
 1.   ก าหนดกลุ่มเป้าหมายด าเนินโครงการร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.   ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประกอบดว้ย เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนต าบล เข้ารว่มด าเนินโครงการ 
 3.    ด าเนินการศึกษาสภาพปจัจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
      กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                             
1. ประสานและขอความร่วมมอืเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบดว้ย เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เขา้ร่วมด าเนิน
โครงการ 

2. ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ จ านวน 12 ชุมชน 

3. อยู่ระหว่างการจัดท าชุดความรู ้และสรปุผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 2.1  
4. ประสานและขอความร่วมมอืเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบดว้ย เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล    เข้าร่วมด าเนิน  
กิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

       กิจกรรมที ่2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น             
1. ประสานและขอความร่วมมอืเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบดว้ย เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เขา้ร่วมด าเนิน
โครงการ 

2. ด าเนินการการถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
ชุมชนท้องถิ่น 

3. การจัดท าชุดความรู้ และสรุปผลการด าเนินการ 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 50,000 100,000 100,000 125,000 375,000 

ผล 0.00 106,365.2 124,574.8 144,059 375,000 

 

-  1. ได้ข้อมูลสภาพบริบท  
ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
จ านวน 12 ชุมชน 
2. ได้ข้อมูลสภาพบริบท ปัญหา 
และอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน   6 แห่ง 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับ 
ความรู้และทักษะด้านการบริหาร
จัดการขยะ  ร้อยละ 65  
4. ระดับความพึงพอใจตอ่การ 
จัดโครงการ ร้อยละ 84 
5. มีเครือข่ายความร่วมมอืใน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน จ านวน 18 แห่ง 
6. มีชุดความรู้ในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน  จ านวน 3 รายการ  
7. ชุดความรู้ที่ 1 เร่ือง ลักษณะ 
ทั่วไปของขยะมูลฝอย  ในชุมชน 
8. ชุดความรู้ที่ 2 เร่ือง การ 
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
9. ชุดความรู้ที่ 3 เร่ือง การ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 
 
   
 
 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
10.
โครงการ
พัฒนา
ทักษะและ
เทคนิคการ
สอน นศ.ครู 
11 
สาขาวิชา  
 

        ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประชุมหารือกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และประธานสาขาวิชา จ านวน 11 สาขาวิชา เพื่อจัดสรรงบประมาณและแจ้งแนว
ด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะด าเนินการในไตร
มาสที่ 2 เพื่อส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสังเกตการณ์ในโรงเรียน และฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์จะด าเนินการอบรมนักศึกษาหลังสอบปลายภาคการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับทักษะการสอนในแต่ละสาขาวิชา และให้สาขาวิชา
ด าเนินการจัดอบรมเฉพาะหลักการสอนของสาขาวิชานั้นๆ ก่อนที่นักศึกษาจะออก
ฝึกประสอบาร์วิชาชีพในเดือนมิถุนายน 
      โดยในไตรมาสที่ 3 นี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการร่วมกับฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 635 คน อาจารย์ 22 คน 
จ านวน 11 โรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงประบวนการต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเตรียมพัฒนาสู่การเป็นครูที่ดี โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน
ครู 11 สาขาวิชา ในไตรมาสนี้มีนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ได้ด าเนิน
โครงการในกิจกรรมการอบรมในเรื่องทักษะการสอน รวมถึงความรู้ด้านการวิจัย
ทางภาษาไทยและสามารถวิเคราะห์สัทศาสตร์พื้นฐาน :ระบบเสียงวรรณยุกต์
ภาษาถิ่นอีสานซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าการท าวิจัยในท้องถิ่นได้การ
วิจัย โดยเบื้องต้นจะมีการด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ส าหรับสาขาวิชาที่ยังไม่ได้
ด าเนินโครงการอีก 10 สาขาวิชา แต่เนื่องด้วยการประกาศเปิดภาคเรียนของ 
สพฐ.เป็นวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และการประกาศขยายระยะเวลาของ พรก.
ฉุกเฉิน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในไตรมาส 3 ได้เสร็จสิ้น จึงได้ด าเนินการขยาย
เวลาในการด าเนินการเป็น ไตรมาส 4 ซ่ึงทุกสาขาวิชาได้ประชุมและเตรียมการ
ด าเนินโครงการะะหว่างเดือน กรฏาคม - กันยายน 2563 เพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       ไตรมาสที่ 4  : ซ่ึงทุกสาขาวิชาได้ประชุมและเตรียมการด าเนินโครงการะะ
หว่างเดือน กรฏาคม - กันยายน 2563 เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมต่างๆและน าไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์  : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมอบรมเทคนิค
การสอนที่ตรงตามศาสตร์ของตน น าความรู้และกิจกรรมมาปรับใช้เพื่อจัดการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้องตามโรงเรียนเป้าหมาย โดยใช้ระยะเวลา สาขาละ 3 - 4 วัน และมีการ
พัฒนาความรู้โดยภาพรวมในโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพและความสามารถของ
ผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)” เพื่อเป็นการน า
ปัญหาจากการลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ มาพัฒนาสู่การวิจัยของ 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 150,000 150,000 200,000 250,000 750,000 

ผล 0.00 150,000 200,000 400,000 750,000 

 

  เน่ืองจากปัญหาของ
การระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพันธ์ุใหม่หรือ
โรคโควดิ-19  ท าให้
การด าเนินงานต่าง ๆ 
ไม่ตรงตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว้ ซึ่งหากเป็น
สถานการณ์ปกติ ผู้จัด
โครงการจะจัดอบรม
กิจกรรมท่ี 1 - 3 
ภายในวันที่ 11 
มีนาคม 2563 และ 
อบรมกิจกรรม 4 - 6 
ภายหลังการสอบ
ปลายภาค ปีการศึกษา 
2562 เพื่อเตรียม
พัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนครู 
11สาขาวิชา ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดย
ผู้รับผดิชอบโครงการ
ได้ปฏิบัติตามประกาศ
ต่าง ๆ ของทางรัฐบาล 
กระทรวง อว. และ
มหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งหาก
สถานการณ์กลับสู่
ภาวะปกติและจะเร่ง
ด าเนินการโครงการให้
แล้วเสร็จก่อน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจะออก
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในปี
การศึกษา 2563     
แต่เน่ืองด้วยการ
ประกาศเปิดภาคเรียน

1.  นักศึกษาสามารถบูรณาการ
การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ได ้
2. นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะ
และเทคนิคการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็นฐาน (Research-based 
Learning) 
3. นักศึกษาน าความรู้ทกัษะและ 
เทคนิคการสอนต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาของตนเองได้ 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของ สพฐ.เป็นวันที่ 1 
กรกฏาคม 2563 
และการประกาศขยาย
ระยะเวลาของ พรก.
ฉุกเฉิน ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการใน
ไตรมาส 3 ได้เสร็จสิ้น 
จึงได้ด าเนินการขยาย
เวลาในการด าเนินการ
เป็น ไตรมาส 4 ซึ่งทุก
สาขาวิชาได้ประชุม
และเตรียมการด าเนิน
โครงการะะหว่างเดือน 
กรฏาคม - กันยายน 
2563 เพื่อให้
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าร่วม
อบรมต่างๆและ
น าไปใช้ในสถานศึกษา
ได้อย่างสมบูรณ์ 
 

11.โครง 
การบ่มเพาะ
ให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบก
ารรุ่นใหม่
(startup) 

กิจกรรมที่ 1  ก าหนดอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและกลุ่ม จ านวน 10 คน 
ดังนี้ คือ 
1. อาจารย์ ดร.ภัทริกา  ชิณช่าง    
2. อาจารย์ดวงดาว   ภูครองจิตร 
3. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดวีุฒิ   
4. อาจารย์ศศิกาญจน ์หมอกมีชัย 
5. อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์   
6. อาจารย์ปริเยศ  พรหมประสิทธิ์ 
7. อาจารย์จีรพัฒน์  จูมกุมาร   
8. อาจาร์อินทร ์ อินอุ่นโชต ิ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชว่ง ศรีธรราฏร์   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร แกว้สะอาด 

ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถา่ยทอ 
ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยให้อาจารย์ที่ปรกึษาติดต่อกับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนร่วมใน 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 100,000 100,000 100,000 150,000 450,000 

ผล 40,640 40,640 10,640 358,080 450,000 

 

-    ได้รับความรว่มมือจากนักเรียน
นักศึกษาเข้ารว่มโครงการและต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ในชุมขนและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีนักเรียนใน
พื้นที่บริการเข้าร่วม 120 คน จาก 
10 สถาบันการศึกษา และมี
นักศึกษามหาวิทยาลยัในคณะต่าง 
ๆ จ านวน 310 คน ในการเขา้ร่วม
อบรมและรวมกลุ่มกันเป็นทีม 
   ในการประกวดการเขยีน
แผนการตลาดและการน าเสนอผา่น
คลิปวีดีโอ มกีารผลการด าเนินงาน 
ดังนี้   ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
450 คน  มีแผนการตลาด ที่



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อน าเสนอการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผูส้อน อาจารยพ์ี่เล้ียง และ
นักศึกษา  ได้ด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เล้ียง 
และนักศึกษา ในระหว่างวันที ่3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา จัดโดยส านกังานการวจิัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในกจิกรรม บ่มเพาะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  มีอาจารย์เข้าร่วม 4 ทา่น
คืออาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์ อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ อาจารย์ศศิกาญจน์ 
หมอกมีชัย และอาจารย์ดร.ภัทรกิา ชิณช่าง พร้อมกับนกัศึกษา 6 คน 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  ด้านความเป็นผู้ประกอบการและถ่ายทอด
หลักสูตร โดยให้นักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมส่งแผนการตลาดและการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ผ่านคลิปวิดีโอ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ผลการประกวดการเขียน
แผนการตลาดและน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านคลิปวีดีโอ ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา ส่งเข้าประกวด จ านวน 9 ทีม/แผนการตลาด มีผลรางวัลดังนี้ รางวัล
ชนะเลิศ เงินสนับสนุนจ านวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ บองจ้วด ปลา
ร้าบองสมุนไพร ทีม PTWY โรงเรียนโพนทองวิทยายน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
1 เงินสนับสนุนจ านวน 4,000 บาท ได้แก่ เปรี้ยวซ่า ปลาส้มเมืองไพร ทีม UP 
TO SEPIT โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุน
จ านวน 3,000 บาท ได้แก่ พิกกี้  แหนม By เมืองไพร ทีม เสลภูมิพิท SPK 
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ระดับอุดมศึกษา ส่งเข้าประกวด จ านวน 12 ทีม/
แผนการตลาด มีผลรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสนับสนุนจ านวน 5,000 บาท 
พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นักเกตปลานิล ทีม เลอจี๊ด สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เงินสนับสนุนจ านวน 4,000 บาท ได้แก่ แว่นตากันแดดผ้าไหมสาเกต 
ทีม เลอค่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวักรรมธุรกิจที่พัก 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสนับสนุนจ านวน 
3,000 บาท ได้แก่ Life with nature ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากต้นมันปลา     
ทีม Nicasio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์ 

 
 
 
 
 

สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ จ านวน 
21 แผ่นมีคลิปวีดีโอ มีคลิปวีดีโอ 
น าเสนอแผนการตลาด 21 คลิป
วิดีโอ 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
12.
โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
การบริการ
ของศูนย์
วิทยบริการ
ในยุคดิจิทัล 

     กิจกรรมที ่1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ 
วารสารวิชาการสหสาขาวิชา และวารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชา (สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์) หนังสือพิมพ์ในเดือนตลุาคม พฤศจิกายน และธันวาคม            
     กิจกรรมที ่2 พัฒนาศักยภาพการบคุลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุด 
การเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ISANULINET การจัดการขอ้มูลวิจยั พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านให้บริการสารสนเทศ  
      กิจกรรมที่ 3 ขยายเวลาการให้บรกิารของศูนย์วิทยบริการตามความตอ้งการ
ของผู้ใช้บริการที่ต้องการพื้นที่ในการใช้บริการสารสนเทศก่อนการสอบปลายภาค 
     กิจกรรมที ่4 จัดซื้อวัสดุส านกังานเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยบรกิาร 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 100,000 100,000 100,000 150,000 1,125,000 

ผล 56,605 90,740 75,228 902,427 1,125,000 

 

1) ขาดการ 
ทบทวนแผนงานและ
งบประมาณในรอบปี
ที่ผ่านมา 
2) การจัดสรร 
งบประมาณช้ากวา่
ก าหนด 
 

      ผู้รับบรกิาร เขา้รับบริการ
สารสนเทศในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด (Walk-in) จ านวน
ประมาณ 7,000-8,000 ครั้ง ต่อ
เดือน และการใช้บริการสารสนเทศ
ออนไลน์ ประมาณ  5,000-
6,000 ครั้ง ต่อเดือน 

13.
โครงการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศสู่
สังคม
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล  
 

      กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแชทบอทส าหรับให้บริการขอ้มูลแก่นกัเรียน
นักศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
      กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ (Smart farm) โดยใช้
เทคโนโลยี IOT 
     การพัฒนาระบบเกษตรอัจริยะ (Smart farm) โดยใช้เทคโนโลยี IoT  : อยู่ใน
ขั้นตอนการจัดซ้ืออปุกรณ์เพื่อการด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 
      กิจกรรมที่ 3 การอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบแก่กลุ่มเป้าหมายการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบแกก่ลุ่มเป้าหมาย พรอ้มการก ากบัและ
ติดตามผล 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 56,250 56,250 56,250 56,250 225,000 

ผล 0.00 0.00 0.00 225,000 225,000 

 

 - การลดงบประมาณ
ลงร้อยละ 25 ท าให้
ต้องมีการวาง
แผนการท างานให้
สอดคล้องกับ
งบประมาณใหม่  
- ปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโร
น่า (Covid 19) ท า
ให้ไม่สามารถลงพื้นที่
ส ารวจข้อมูลจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการ
ท างานใหม่ 
 

   ระบบแชทบอทส าหรับให้บรกิาร
ข้อมูลแก่นักเรียนนกัศึกษา          
1 ระบบ 

14.
โครงการ
ยกระดับ   
คุณภาพการ
เรียนการ
สอน 
 

     กิจกรรมที ่1 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
   1) เข้าร่วมประชุมการรับทราบและรบัฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ป ี2558 และ มคอ.      
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
   2) เข้าร่วมน าเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 
อาคาร 2 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   3) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)         
ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
    
 
 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 56,250 56,250 56,250 56,250 975,000 

ผล 88,585 174,756 120,152 591,507 975,000 

 

   งบประมาณที่ใช้ใน

การด าเนินงานบาง

กิจกรรมไม่เป็นไป

ตามแผน เนื่องจาก

ปัญหาสถานการณ์    

โควิด- 19 
 

 

๑. ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่และ 
หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๑๓ 
หลักสูตร 
๒. ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ 
เรียนรูจ้ านวน ๓๗  หลักสูตร 
๓. ได้จัดกิจกรรมแนะแนว 
การศึกษาต่อทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัอาจารย์ได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม ๔ 
กิจกรรม 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ 
      เป้าหมายเชงิผลผลิต (Output) :  
1) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบรับทราบหลักสูตร 

CHECO  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม 9D อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (การ
จัดการเรียนการสอนแบบ     WIL ระยะที่  

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

      กิจกรรมที่ 3 การเปิดโลกวิชาการ 
   1)  เข้ารว่มงานตลาดนัดลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร และ
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธานี 
       กิจกรรมที ่4 การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
     1) ด าเนินกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต และหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด   
      กิจกรรมที่ 5 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป 
       การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป 1) ด าเนินจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

15.
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
ด้านกีฬา
และ
นันทนาการ 

       ผลการด าเนินงาน จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42  “บ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยจากผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อยู่
ใน ล าดับท่ี 9 จาก 11 สถาบัน โดยมีรายละเอียดเหรียญรางวัลดังน้ี 

เหรียญทอง  จ านวน   4 เหรียญ  ได้แก่ 
๑. นายอภินันท์  แทเรือง  กีฬายูโด ประเภทต่อสู้ บคุคลชาย น้ าหนักเกิน 56 กก.

แต่ไม่เกิน 62 กก. 
๒. นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท ชาย น้ าหนัก

เกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. 
๓. นายวีรวัฒน์  บุญสงค์ กีฬาเทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 54 กก. ประเภทต่อสู้ 

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

68 กก. บุคคลชาย 
 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 56,250 56,250 56,250 56,250 1,000,000 

ผล 937,730 0.00 62,270 0.00 1,000,000 

 

     รถรับส่งนักกีฬาม ี        
ไม่เพียงพอต่อจ านวน             
นักกีฬา 

 

๑. 1. นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการเกิด
องค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การจัดการแข่งขัน และเกิด
เครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง
มหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับแนวทางเกิดแนวคิดที่จะ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สรา้ง
ความสามัคคี ตลอดจนสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เหรียญเงนิจ านวน  16 เหรียญ ได้แก่ 
1. แฮนด์บอลชาย 
2. วอลเลย์บอลชายหาดชาย 
3. กรีฑา 10,000 เมตร ชาย 
4. หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย 
5. หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ชาย 
6. มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
7. มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย 
8. มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย 
9. มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. 
10. มวยสากลสมัครเล่น-ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ าหนักเกิน 60 กก.ไม่เกิน 64 กก. 
11. เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง 
12. เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย 
13. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บคุคลหญิง 
14. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บคุคลหญิง 
15. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย 
16. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บคุคลชาย 

เหรียญทองแดง   จ านวน  33 เหรียญ ได้แก่ 
1. ฟุตบอลชาย 
2. หมากกระดาน - หมากรุกไทย คู่หญิง 
3. หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ผสม 
4. หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง 
5. หมากกระดาน - หมากล้อม คู่ชาย 
6. หมากกระดาน - หมากล้อม คูผ่สม 
7. เทนนิสทีมหญิง 
8. เทนนิสทีมชาย 
9. หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญงิ 
10. กรีฑา 3*800 เมตรชาย 
11. แบดมินตันทีมชาย 
12. หมากกระดาน - หมากล้อม คู่หญิง 
13. หมากกระดาน - หมากล้อม ทีมผสม 
14. หมากล้อมคู่หญิง 
15. กรีฑา 5000 เมตร ชาย 
16. เทเบิลเทนนิสทีมหญิง 
17. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก. - หญิง 
18. มวยไทยสมัครเล่น -ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.  ไม่เกิน 71 กก. - ชาย 
19. มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน  60  กก. - ชาย 
20. มวยสากลสมัครเล่น-แบนตั้มเวท - ชาย น้ าหนักเกิน 52 กก.แต่ไม่เกิน56กก 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
21. มวยสากลสมัครเล่น-ฟลายเวท- ชาย น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 
22. เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย 
23. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง 
24. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก.แต่ไม่เกิน  58 กก.บุคคลชาย 
25. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก.แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง 
26. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.บุคคลหญิง 
27. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก.แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง 
28. เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย 
29. เทควันโด-รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก.แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
30. หมากกระดาน - หมากล้อม บุคคลชาย 
31. หมากกระดาน - หมากล้อม บุคคลหญิง 
32. หมากกระดาน - หมากฮอส คู่ผสม 
33. หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย 

ระยะเวลาด าเนนิการ  
๑. ด าเนินการฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา ระหว่างวันที่  6 ธันวาคม  - 12 

ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
16.
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ    
บุคลากร 

ไตรมาสที่ 1  
กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เงินสนับสนุนการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ)  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังที่ 
6/2562 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7(78)/2562 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ คร้ังที่ 5(5)/2562 
กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการกิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอื่น ๆ การเข้ารว่มประชุมการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบที ่5   
     ในไตรมาสแรกของแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  (เงินสนับสนุนการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ)  

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 375,000 375,000 375,000 375,000 1,500,000 

ผล 270,861 329,813 263,040 636,286 1,500,000 

 

- ๑. คณาจารย์ (สายวิชาการ) มี 
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พร้อม
ทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
ได้สร้างเครือข่ายวิชาการในการ
บริหารจัดการองค์กร ตลอดจนมี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิด ประสบการณ์ซ่ึงกันและ
กัน 
๒. บุคลากร (สายสนับสนุน) ม ี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น เข้าใจใน
การพัฒนาด้านภาวะผู้น าและการ
พัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้อง สามารถจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักได้เป็นอย่างดี เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถน าไปใช้ปฏบิัติงานได้จริง 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิด



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังที่ 
1/2563  
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ  (อาจารย์ ดร.คณิน บรรณกิจ) 
กิจกรรมที่ 4 การด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (เงินสนับสนุนการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน) 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอื่น ๆ อ.ดร.ทนันยา ค าคุ้ม นิเทศติดตามโครงการยกระดบั
การเรียนรู้ฯ ในไตรมาสที่ 2 ของแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ไตรมาสที่ 3 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จ านวน 2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 22 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านกังานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซ้ือวัสดุ
ซ่อมบ ารุง การจา้งเหมาบริการ จ านวน 84 ครั้ง  
ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จ านวน 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ครัง้ 
และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด จ านวน 3 ครั้ง ตาม
แผนด าเนินงานที่ก าหนดไว ้รวมจ านวน 5 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 62 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านกังานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซ้ือวัสดุ
ซ่อมบ ารุง การจา้งเหมาบริการ จ านวน 14 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 

ความรักสามัคคีในหมู่คณะแบะ
สามารถเป็นพลังขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยรว่มกันได้เป็นอยา่งดี 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
17.
โครงการ
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ
ยกระดับ
การบริหาร
จัดการ
องค์กรสู่
ความ เป็น
เลิศ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมการบริหารจัดการ 
ไตรมาสที่ 2 
อยู่ระหว่างการด าเนินการกิจกรรมแผน  
ไตรมาสที่ 3 
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา และอาคารวิทยาศาสตร ์ 

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 375,000 375,000 375,000 375,000 1,125,000 

ผล 988,593 0.00 99,760 36,647 1,125,000 

 

1) บุคลากรในศูนย์ 
คอมพิวเตอร์ มีไม่
เพียงต่อการขอใช้
บริการท าให้ล่าชา้ 
และส่งผลต่อประสิทธิ
ของงาน 
2) พื้นที่ ที่วาง 
อุปกรณ์เครือข่าย คับ
แคบ เนื่องจากมกีาร
น าสิ่งของ ส านักงาน
ไปเก็บไว้เต็มพื้นที่
ห้อง 

 
 

บุคลากรและนักศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายในการสืบค้นข้อมูล
และท าการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพมากที่สุด 

18.
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
มหาวิทยาลั
ยสู่องค์กร
นวัตกรรม 

ไตรมาสที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุม
ตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จ านวน 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1 ครั้ง และการ
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 3 ครั้ง ตามแผนด าเนินงาน
ที่ก าหนดไว้ รวมจ านวน 4 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมในส่วนราชการ  ต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 67 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านักงานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซื้อวัสดุซ่อม
บ ารุง การจ้างเหมาบริการ จ านวน 46 ครั้ง  
 
ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จ านวน 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ครัง้ 
และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด จ านวน 3 ครั้ง ตาม
แผนด าเนินงานที่ก าหนดไว ้รวมจ านวน 5 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้ารว่มประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 99 ครั้ง  

ปี
2563 

ไตรมาส 

1 2 3 4 รวม 

แผน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,027,100 8,530,100 

ผล 988,593 1,855,463 1,258,549 4,427,495 8,530,100 

 

แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน 

เชิงปริมาณ  
1. มีผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 จ านวน
ครั้งการประชุม 
-การประชุมสภามหาวิทยาลยั      
11 ครั้ง 
- การประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย 11 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
 4 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 16 ครั้ง 
-การประชุม อื่น ๆ 20 ครั้ง 
- ผู้ปฏบิัติงานท าแผนและนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
- ผู้ปฏบิัติงานพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- มีสภาพแวดล้อมการท างานให้ดี
ขึ้น 
 
 



ชื่อโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านกังานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซ้ือวัสดุ
ซ่อมบ ารุง การจา้งเหมาบริการ จ านวน 85 ครั้ง  
ไตรมาสที่ 3 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จ านวน 2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 22 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านกังานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซ้ือวัสดุ
ซ่อมบ ารุง การจา้งเหมาบริการ จ านวน 84 ครั้ง  
ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จ านวน 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 2 ครัง้ 
และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด จ านวน 3 ครั้ง ตาม
แผนด าเนินงานที่ก าหนดไว ้รวมจ านวน 5 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคลากร
เข้าร่วมประชุมในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 62 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานส านกังานอธิการบดี การปรับภูมิทัศน์ การจัดซ้ือวัสดุ
ซ่อมบ ารุง การจา้งเหมาบริการ จ านวน 14 ครั้ง  
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานน าแผนและนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
-ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-มีสภาพแวดล้อมการท างานให้ดขีึ้น 

 

 

 


