
รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค
แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (งบประมาณ 1,000,000 บาท) โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1. จ านวนครัวเรือน/หมู่บ้านที่
มหาวิทยาลยัราชภฏัเข้ามาให้
ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได ้

100
ครัวเรือน/
หมู่บ้าน : 
จังหวัด 

หมู่บ้านใน ต.
หนองหลวง อ.
เสลภูมิ จ.
ร้อยเอ็ด จ านวน 
2 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ไม่
น้อยกว่า 50 คน 

ได้ส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 5 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน 
จ านวน 9 หมู่บ้าน ต าบลหนองหลวง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ 10  โครงการ 
ได้แก ่
 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 
: แอโรบิกด๊านซ์ ป้องกันโควิด-19 
 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้าน
เศรษฐกิจ : การอบรมการผสมอาหารสตัว์ปีก
เพื่อการพึ่งตนเองและลดรายจ่ายตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้าน
สิ่งแวดล้อม : การประชุมหาแนวทางการ
จัดการขยะในพ้ืนท่ีต าบลหนองหลวง 
 4. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตดา้นสงัคม : 
“เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต” 
 5. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตดา้นสขุภาพ :  
การท าลูกประคบสมุนไพรลดอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ 
 6. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตดา้นสงัคม : 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะ
พัฒนาอาชีพงานใบตองดอกไม้สด 
7. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตด้านสงัคม : 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะ

 
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค : 
ประสบกับปัญหา
สถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรสัโคโรน่า 
(VIRUS COVID-2019) 
ท าให้การด าเนินการ
ล่าช้า 
แนวทางแก้ไข : 
- 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
- 

1.โครงการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพ 
: แอโรบิกด๊านซ์ 
ป้องกันโควิด-19 
2.การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ด้านสังคม : 
“เยาวชนวัยใส 
ทอเสื่อไหล
ลายขิต” 

2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน 
(38,500 บาท : คน : ป)ี 

≥ 60 
 

จากปัญหาการ
ระบาดของโรค 
COVID-19 ที่ท า
ใหก้าร
ด าเนินการล่าช้า 
ท าให้ยังไม่
สามารถเห็นผล/
วัดผลได ้

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 

≥100 
 

100-150 คน 

4. จ านวนรายวิชาในหลักสตูรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน 

≥ 2 1.รายวิชา 
COD4103 
การพัฒนา
องค์กรและ
เครือข่ายทาง
สังคม 
 



2.รายวิชา 
COD2201 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง   

พัฒนาอาชีพการท าขนมหวาน 
8. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตด้านการศึกษา : 
การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น 
9. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : 
การจัดท าปุ๋ยอินทรยี์จากเศษวสัดเุหลือใช้ทาง
การเกษตร 
10. การส่งเสรมิคณุภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ : 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ของชุมชนการ
ปลูกไมด้อกไมป้ระดับและผักปลอดสารพิษ 
 
ท าให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดลุและมีความเหมาะสม 
สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 

5.ร้อยละรายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น  

≥ 15 จากปัญหาการ
ระบาดของโรค 
COVID-19 ที่ท า
ให้การ
ด าเนินการล่าช้า 
ท าให้ยังไม่
สามารถเห็นผล/
วัดผลของการมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น 
โดยโครงการได้
มีการส่งเสรมิ
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องได้แก่ 
โครงการที่ 2-7 
และ 10 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรคแนวทาง
แก้ไขข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชนท้องถิ่น (งบประมาณ 1,000,000 บาท) โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี  
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ  

10 
ผลิตภณัฑ ์

10 ผลิตภณัฑ ์ ได้การพัฒนาและยกระดับกลุม่ผลติภัณฑ์ชุมชน
จ านวน 10 ผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย  
1. กลุ่มทอเสื่อบ้านใหมส่ามคัคี หมู่ 9 ต าบล 
นาแซง อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. กลุ่มทอเสื่อกก กระเป๋าจากกก หมู่ 10 ต าบล
นานวล อ าเภอพนมไพร จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
3. กลุ่มจักสานผลติภณัฑ์จากต้นไหล ผอบ หมู่ 9 
ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอด็  
4. กลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องปั้นดินเผา เตาซาน หมู่ 
5 ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอ็ด  
5. กลุ่มจักสานกระตบิข้าว กระตบิข้าวมงคล  
หมู่ 3 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
6. กลุ่มทอผ้าสไบขิตบ้านมะยาง หมู่ 13 ต าบล
เมืองน้อย อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
7. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพยีงบ้านผือฮี ต าบลดงแดง 
อ าเภอจตรุพักตรพิมาณ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
8. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่าแขม หมู่ 6 ต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
9. กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง หมู่ 17 ต าบล 
โพนเมือง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอด็ 
10. กลุ่มเลม่อนเพรชฟาร์ม 101 หมู่ 6 ต าบล 
ท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด 
 
 

 

 
ภาพผลติภณัฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา 

ปัญหา/อุปสรรค : ประสบ
กับปัญหาสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา่ 
(VIRUS COVID-2019) ท า
ให้การด าเนินการลา่ช้า 
แนวทางแก้ไข : 
 - 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรมีการจดัโครงการ
แบบน้ีอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะๆ ในแต่ละป ี
2. ควรมีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้มีความทันสมยั
ทุก ๆ ป ี
3. ควรหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าชุมชนอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
4. ควรพาชุมชนไปจ าหน่าย
สินค้ายังแหล่งต่าง ๆ 

 

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรมของอาจารย์หรือ
นักศึกษาท่ีด าเนินการร่วมกับ
ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
ยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น  

10  
องค์ความรู้
ต่อจังหวัด 

10  
องค์ความรู ้

3. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ  

1 อัตลักษณ์
ต่อจังหวัด 

10 อัตลักษณ ์
(1 อัตลักษณ์/
ชุมชน) 

4. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา/วสิาหกิจ
ชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ใน
พื้นที่บริการของ มรภ.ที่ประสบ
ความส าเร็จจากการสนบัสนุน
องค์ความรู้จากมรภ.  

10 
ผลิตภณัฑ์
ต่อจังหวัด 

10 ผลิตภณัฑ ์

5. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 

120 คน 120 คน 

6. จ านวนรายวิชาในหลักสตูรที่
มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 

2 รายวิชา 
(ต่อ

ผลิตภณัฑ์) 

2-4 รายวิชา/
ผลิตภณัฑ์ 
(รวม 30 
รายวิชา) 



โดยองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนตามความต้องการในการพฒันาของกลุ่ม 
(แยกตามความต้องการของชุมชน 10 
ผลิตภณัฑ์) ดังนี ้
     1. ให้ความรู้เรื่องการผลติ การจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์
ชุมชน 
     2. ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภณัฑ์  
โดยใช้ทรัพยากรวตัถุดิบที่มีในชุมชนและภูมิ
ปัญญาดั่งเดิมที่มีของคนในชุมชนรว่มกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 
     3. ให้ความรู้การจดัท ามาตรฐานการขอ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  
     4. ออกแบบต้นแบบบรรจุภณัฑ์ 
ออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์ ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
     และอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในภาพรวม 
(อบรมรวม) เรื่อง แผนธุรกิจ วิเคราะห์แผนธรุกิจ
เพื่อด าเนินการจัดท าแผนธรุกิจ ความรู้การ
บริหารจดัการ การบัญชี ออกแบบเว็บเพจ และ
การตลาดออนไลน ์
 
 

 
 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค
แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

3. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (งบประมาณ 600,000 บาท) 
 โดยคณะนติิรัฐศาสตร ์
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 
100  

ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม หลักสตูร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ มีจ านวน 
12 รายวิชา ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยคณะฯ ได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 
ช่วง  คือ ช่วงที่ 1  อบรมหลักสูตรคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ ให้กับแกนน า
นักศึกษา คณะนิตริัฐศาสตร์  
ช่วงที่ 2 อบรมหลักสตูรคณุลักษณะคนไทย   
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ ให้กับแกนน า
เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง และ
อบรมแกนน าเครือข่ายชุมชน จ านวน 5 แห่ง  
ซึ่งในการด าเนินโครงการ คณะฯ ได้จัดที่พัก
ใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการพักค้างคืนเป็น
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์                       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรนีวิว ม.ราช
ภัฏร้อยเอ็ด โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ซึ่งเป็นแกนน านักศึกษา คณะนติิรฐัศาสตร์ 
กลุ่มแกนน ากลุม่เครือข่ายสถานศกึษา และ
แกนน ากลุ่มเครือข่ายชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีดังนี ้
1. แกนน านักศึกษา คณะนิตริัฐศาสตร์ จ านวน 
30 คน  
2. แกนน ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค :  
1. มีการปรับลด
งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ จึงต้องปรับ
รูปแบบการด าเนิน
โครงการฯ ให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรรใหม่  
2. เกิดการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
(VIRUS COVID-2019)  
ส่งผลใหไ้มส่ามารถด าเนิน
โครงการตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัตริาชการได ้
3. การประสานงานกับ
แกนน ากลุ่มเครือข่าย
ชุมชน เป็นไปด้วยความ
ล าบาก เนื่องจากผูเ้ข้าร่วม
โครงการฯ มีภารกิจทาง
บ้าน และไม่สะดวกค้างคืน
เป็นระยะเวลาหลายวัน 
 

ทุกรายวิชาใน
หลักสตูรคณุลักษณะ
คนท่ีพึงปะสงค์ 4 
ประการ  

2. จ านวนเครือข่ายสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 92 
 

3. จ านวนเครือข่ายชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 
100 

4. จ านวนหลักสตูรการเรียนรู้ใน
เรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ ระเบียบ
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ
ความส าคญัของสถาบัน
พระมหากษตัริยต์่อสังคมไทย 
รวมทั้งหลักการทรงงานแนว
พระราชด าริ แนว                
พระราโชบาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

 

5. รายวิชาในหลักสตูรที่มีการ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอน
ในการส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 
 

ร้อยละ 15 มากกว่า
ร้อยละ 15 
บรรลคุ่า
เป้าหมาย 



6. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 
 

5 แห่ง  รวม 46 คน ได้แก่   
1. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานสุรณ ์          
2. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา   
3. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
4. โรงเรียนม่วงมติรวิทยาคม  
5. โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา  
3. แกนน ากลุ่มเครือข่ายชุมชน จ านวน 5 แห่ง 
 รวม 100 คน ได้แก ่
1. บ้านหนองงู 2. บ้านหนองหิน 3. บ้านโนน
ชัยศรี 4. บ้านหนองดง 5. บ้านดอนศรีเมือง 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ไข : 
1. ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
มีความเหมาะสม ภายใต้
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 
เช่น การปรับลดจ านวน
กลุ่มป้าหมาย  
2. ปรับกิจกรรมเป็น
รูปแบบออนไลน์ และปรับ
ลดกลุม่เป้าหมายให้ 
น้อยลง  
3. ขอความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการประสานกับ
ชุมชนในการเข้าร่วม
โครงการหรือจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
ควรจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินโครงการฯ ให้
มากขึ้น เพื่อรองรับการ
ด าเนินโครงการในรูปแบบ
ออนไลน ์และขยาย
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

7. ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

มากกว่า
ร้อยละ 70  
 

 



 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค
แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจงัหวัด (งบประมาณ 1,275,000 บาท) โดยคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์
1. จ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบข้อมูลต าบล 

ไม่น้อยกว่า 
5 ต าบล  
ในปีท่ี 1 

5 ต าบล - ได้ร่วมกันพัฒนา ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้
การประเมินชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุ
วรรณนาแบบเร่งด่วน และประสานความ
ร่วมมือองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูในพื้นที่ความรับผดิชอบ
จ านวน 5 ต าบล ได้แก่  
1. ต าบลเกาะแก้ว  
2. ต าบลหนองหลวง  
3. ต าบลนาแซง 
4. ต าบลบ้านเขือง     
5. ต าบลดอนโอง 
- ได้การบรูณาการการท างานและกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันระหว่างอาจารย์  
นักศึกษา ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนท่ี 
และภาคีหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี 
 

 
ประชุมวางแผนพัฒนาระบบข้อมลู

ขนาดใหญ ่

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมลู 
 

 
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

ปัญหา/อุปสรรค : ประสบ
กับปัญหาสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโร
น่า (VIRUS COVID-2019) 
ท าให้การด าเนินการล่าช้า 
แนวทางแก้ไข : 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
- การด าเนินโครงการต้อง
ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องอย่าง
น้อย 3 ปี ควรได้รับ
สนับสนุนต่อเนื่อง 

 

2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 
10 คน 

17 คน 

3. จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการ 
การเรยีนการสอนกับกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
5 รายวิชา 

5 รายวิชา 



 
อบรม TCNAP and RECAP 

 
อบรม TCNAP and RECAP 

 
อบรม TCNAP and RECAP 

 
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล RECAP 

 

 



 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค
แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (งบประมาณ 700,000 บาท)   
โดยคณะพยาบาลศาสตร ์
1. เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการสมวัย 
มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ ์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 94 กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย  
  เด็กอายุแรกเกดิ-6 ปี  จ านวน 200 คน 
ได้รับการประเมินพัฒนาการและโภชนาการ 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละร้อย มี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 81.0 และ มี
พัฒนาการช้า ด้านกล้ามเนื้อมัดเลก็ ร้อยละ 
9.0  ด้านภาษา ร้อยละ 8.0  ด้านกล้ามเนื้อมดั
ใหญ่ ร้อยละ 4.0 มีภาวะโภชนาการตามวยั 
ร้อยละ 94 มีภาวะตัวเตี้ย ร้อยละ 3  ค่อนข้าง
ผอม ร้อยละ 1  เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการและ
โภชนาการ ได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและ
โภชนาการจนกระทั่งเหมาะสมตามวัย ร้อยละ
ร้อย 
 กิจกรรมที่ 2 : สร้างหลักสูตรเยาวชนแกน
น าผู้สูงอายุ  
พี่เลี้ยงแกนน าเครือข่ายเยาวชน  
ตัวแทนจากเครือข่ายในเขตเทศบาลต าบล 
จ านวน 13 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาลต าบลท่า
ม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนาแกนน าเยาวชน
ในการดูแลผู้สูงอายุ  และสร้างหลกัสูตร
เยาวชนดูแลผู้สูงอายุ ได้ผา่นการอบรมแกนน า

 
ภาพพิธีเปิดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม “การสร้างเสริม
สุขภาพเด็ก 

 
 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค :  
1) มีการจัดสรร
งบประมาณค่อนข้างช้าใน
ปลายไตรมาสที่ 1 ส่งผล
ต่อการด าเนินงานในไตร
มาสถัดไป เกิดการเร่งรัดใน
การด าเนินงาน 
2)ประสบกับปัญหา
สถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS 
COVID-2019) ท าให้การ
ด าเนินการล่าช้า 
แนวทางแก้ไข : ควรปรับ
แผนการด าเนินโครงการ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 เป็น
ร้อยละ 50 และไตรมาสที่ 
2 ร้อยละ 20และ 3 ร้อย
ละ 20 และไตรมาส 4 ร้อย 
ละ 10 เพื่อจะไดไ้มเ่ร่งรดั
ในการบริหารจัดการ
โครงการ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
ในด าเนินงานปี
ปีงบประมาณต่อไปควรมี

1) มีเครือข่ายอสม. 
ในการประเมินและ
ติดตามพัฒนาการเด็ก
และภาวะโภชนาการ
เด็กอย่างต่อเนื่อง 
2.มีเครือข่ายแกนน า
เยาวชนในขุมชนที่
สามารถดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุตดิเตยีงใน
ชุมชนของตนเอง 
3.มีกิจกรรมที่ประสบ
ความเร็จในการลด
บุหรี่และเลิกสูบบุหรี่
จากการใช้ยาอม
สมุนไพรหญ้าดอก
ขาว 
 
 

2. คะแนนคุณภาพชีวิตและภาวะ
สุขภาพของประชาชน  

ร้อยละ 80 
อยู่ในระดับ
ด ี

ร้อยละ 85
อยู่ใน

ระดับด ี
3. ผู้สูงอายุสามารถ ลด/เลิกสูบ
บุหรี่ได ้

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
100 

 



เยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  และมีความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 85 
กิจกรรมที่ 3: ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผูสู้งอายุและ
ประชาชนท่ัวไปด้วยหญ้าดอกขาว 
ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีสูบบุหรี่ 
สมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้า
ดอกขาว จ านวน 40 คน สามารถลดและเลิก
บุหรี่ได้ร้อยละร้อย จ าแนกเป็นลดสูบบุหรีไ่ด้ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  37.5 ลดสูบ
บุหรี่ได ้จ านวน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม “การพัฒนาแกนน า
ดูแลผูสู้งอาย ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม “ลด/เลิกสูบบุหรี่ใน
ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปด้วย

หญ้าดอกขาว” 
 
 
 

การจัดสรรงบให้ทันต่อการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค
แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

6. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (งบประมาณ 500,000 บาท)  โดยสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 

92.48 
ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด “ด้านบริหารจัดการขยะ”ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ใน
พื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด  ถอดบทเรยีนและการ
ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ท าให้ 
1) มีเครือข่ายด้านการบริการจัดการขยะ 
ดังนี ้
1. บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตรุ
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
5. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ ่อ าเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
6. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
8. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
9. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมระดมความคิดเห็น 

 

 
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 

 

ปัญหา/อุปสรรค : ประสบ
กับปัญหาสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโร
น่า (VIRUS COVID-2019) 
ท าให้การด าเนินการล่าช้า 
แนวทางแก้ไข :  
  - 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรให้มีการอบรมปีละ 
2-3 ครั้งจะได้รู้กันท้ัง
หมู่บ้าน  
2. เป็นโครงการที่ดี ช่วยให้
ประชาชนมีการ
ปรับเปลีย่นวิถีในการ
จัดเก็บ การจดัขยะ และ 
น าไปใช้แบบต่อเนื่องใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. ช่วยให้ประชาชนได้รู้จัก
ว่าควรจะจดัเก็บขยะ
อย่างไร ควรจะแยกใส่
อะไร  
4. เป็นโครงการดีมากน า
ความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้
ประชาชนชาวบ้าน 
5. ให้ความรู้ขยะขายได้
ขายไมไ่ด้ ขยะแห้ง ขยะ
เปียกให้แยกไว้คนละถัง

 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
85.40 

3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน  

ไม่น้อยกว่า 
10 

หน่วยงาน 

จ านวน 
18 

หน่วยงาน 

4. จ านวนชุดความรู้ในการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ไม่น้อยกว่า 
2 รายการ 

จ านวน  
3 รายการ 



อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
10. บา้นดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
11. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
12. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
13. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ต าบล
นิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด.ร้อยเอ็ด  
14. โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา บ้านหนอง
คลีไฟ ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
15. โรงเรียนหนองส้าวโพนงอยประชาช่ืน หมู่ 
5 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
16. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด            
17. โรงเรียนบ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอด็                                                              
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2) ได้ชุดความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 3 
รายการ คือ  
1. ชุดความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทัว่ไปของขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
2. ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 
3. ชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 

 

 
ภาพการตดิตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารชุดความรู ้
 

แล้วขยะอันตราย 
ให้เอาไปฝังกลบ 
6. อยากให้มีโครงการทุกๆ 
เดือนจะดีทีสุ่ดประชาชน
จะรู้จักการจัดขยะอย่าง
เป็นการทาง 
7. สามารถน าความรูไ้ปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค
แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

7. โครงการยกระดับการเรียนรูด้้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(งบประมาณ 1,050,000บาท)  โดยคณะครุศาสตร ์
ครูผูส้อนในระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ม ี
เทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนา 
ทักษะการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานได้มีความรู้และทักษะการ 
อ่าน การเขียน และการคดิ 
วิเคราะห์ เพิ่มมากข้ึน   

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 กิจกรรมที่ 1 โครงการถอดบทเรยีนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ 

โรงเรียนต้นแบบระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ใน
เขตพื้นท่ีบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร้อยเอ็ด 

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากผลการด าเนินงานในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะ 

ด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
และ 5  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ดทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแต่
ละโรงเรียนประกอบไปด้วย  
1. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  
(คุรุราษฎร์บ ารุง)  
2. โรงเรียนสหคามวิทยา  
3. โรงเรียนดงกลาง  
4. โรงเรียนบ้านดอนแดง  
5. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  
6. โรงเรียนบัวขาว  
7. โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขนัธ์  
8. โรงเรียนบ้านหนองบัว  

 เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วง 
ระบาด ทางคณะ 
ด าเนินงานจึงม ี
มาตรการป้องกันและ 
รักษาความปลอดภัย 
ให้กับผู้เข้าร่วม 
โครงการตามนโยบาย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ร้อยเอ็ด  
2.ความชัดเจนใน 
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ  
และความเข้าใจใน 
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ 
ของคณะด าเนินงาน ที ่
ยังไม่ชัดเจน ท าให้เกดิ 
การแก้ไขโครงการ 
หลายครั้งก่อนไดร้ับ 
การอนุมัติ ส่งผลให ้
การอนุมัติโครงการ 
ล่าช้า และคณะท างาน 
ต้องส ารองเงินเพื่อใช้ 
ในราชการก่อน 
3. ภาระงานของ 
อาจารย์ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ก ากับ 
ติดตาม มีมากน้อย 
ต่างกัน จึงท าให้การ 

 



9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  
10. โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี  
คณะด าเนินงานได้ด าเนินการจดัอบรม โดย
เชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการ 

จัดการเรียนการสอนและการสรา้งแรงจูงใจ 
คือ อาจารย์ ดร.สิรริัตน์ นาคิน  และ 

ทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้
งานโปรแกรม  Google Classroom และการสรา้ง
วิดีโอการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  จากผลการด าเนิน 

๑. ครผูู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็
มีเทคนิคการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคดิวิเคราะห์ของ
นักเรียนประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มี
ความรู้และทักษะการอ่าน การเขยีน และการ
คิดวิเคราะห์ เพิ่มมากขึ้น  ร้อยละ 85 

ช่ือโครงการ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหาอุปสรรค 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายพื้นฐานท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียนรวมไปถึง
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ 5 คณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ คณะด าเนินงาน ไดด้ าเนนิการจัด
อบรม โดยเชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน  
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างสื่อการ
สอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียน 

การสอน คือ อาจารย์ ธเนศ  ยืนสขุ และ
ทีมงาน จากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ออกก ากับติดตาม 
ล่าช้ากว่าก าหนด 
เล็กน้อย 



มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  มาเป็น
วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบตัิการในการ 

ด าเนินกิจกรรม คณะด าเนินงานได้จัดท าแบบ
ประเมิน และด าเนินการสรุปโครงการ 

ต่อไป 

กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้
งานโปรแกรม Google Classroom และการสรา้ง
วิดีโอการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 จากผลการด าเนินงาน 
คณะด าเนินงานได้จัดอบรมให้กับครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จากหลายโรงเรียนรวมไปถึงนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
และ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
คณะด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดอบรม โดย
เชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน การ 

สร้างห้องเรยีนออนไลน์ การสร้างสื่อการสอน
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการ 

สอน คือ อาจารย์ ธเนศ  ยืนสุข และทีมงาน 
จากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  มาเป็น
วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบตัิการในการ 

ด าเนินกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.ทนันยา   
ค าคุ้ม อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการใช้สื่อ และออกแบบกิจกรรม 

การเรยีนการเรียนการสอน เป็นผูช่้วยวิทยากร 
คณะด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน  
และด าเนินการสรุปโครงการต่อไป 

กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  



(DLTV) และการสร้างบทเรียนมัลตมิีเดียเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   
จากผลการด าเนินงาน คณะด าเนนิงานได้จัด
อบรมใหก้ับนักศึกษาคณะครศุาสตร์ ท่ีม ี

ความสนใจในการสร้างสื่อวิดีทัศน ์หรือสื่อ
มัลตมิีเดยี เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการ 

สอนแบบออนไลน์  
คณะด าเนินงาน ได้เชิญทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
ด้าน การสร้างสื่อวิดีทัศน์  คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เนตริัฐ ระนาคินทร์ 
ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการ 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ผู้ช่วยวิทยากร ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการสรา้ง 

และใช้สื่อ ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ อาจารย์ ธเนศ  ยืนสุข  
จากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม  มาเป็นวิทยากร 

บรรยายเชิงปฏิบัติการในการด าเนินกิจกรรม 
และมีกิจกรรมการประกวดสื่อวิดทีัศน์  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อ
ในลักษณะมลัตมิีเดยี ในรูปแบบของ 

วิดีทัศน์ หลังจากการอบรม และคณะ
ด าเนินงานได้จัดท าแบบประเมิน และ
ด าเนินการ 

สรุปโครงการต่อไป 

กิจกรรมที่ 6 โครงการก ากับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู  จากผล 

การด าเนินงาน คณะด าเนินงานไดด้ าเนินการ
จัดโครงการก ากับตดิตาม การจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งไปท่ี
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ช่ือโครงการ ผลการด าเนิน



โครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธ์ิตามเปา้หมาย 

- ครูเกิดแรงบันดาลใจในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ 

การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ครูมีการน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ 

เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปรบั 

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ครูสามารถสร้างสื่อการสอน ในลักษณะต่าง 
ๆ เพื่อปรับกิจกรรมการเรยีน 

การสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในปจัจุบัน  
- ครูสามารถใช้สื่อการสอนในลักษณะตา่ง ๆ 
ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การ 

เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะด าเนินงาน ได้จัดแบ่งการก ากับติดตาม
ครูผูส้อนที่เข้าร่วมโครงการเป็น 

สายนิเทศ และได้ออกก ากับติดตาม สังเกต 
สัมภาษณ์ ครผูู้สอนตามประเด็นขา้งต้น  
จากนั้นคณะด าเนินงานได้จดัท าแบบประเมิน 
และด าเนินการสรุปโครงการต่อไป 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดการด าเนินการ ภาพกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค
แนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กิจกรรมเด่นที่
สามารถเป็น
ต้นแบบได ้

8. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
1. ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมบริการด้านวิชาการ
ที่จัดท าข้ึนร้อยละ  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
88.14 

1. กิจกรรม การเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดเชื้อโค
วิด-19 และส่งเสริมความรอบรูด้้านการป้องกัน
โรคระบาด โควิด-19   
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จดั
อบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อ COVID-19 ให้ความรู้การท าผลิตภัณฑ์
เจลอนามยัสตูรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ 
มะกรูด ฝึกปฏิบตัิผสมเจลอนามยัสูตรสมุนไพร
เพื่อฆ่าเชื้อโรคส าหรับใช้ในชุมชน และฝึกปฏิบัติ
สร้างนวตกรรมเครื่องกดเจลไร้มือสัมผสัจากท่อ 
PVC ให้กับประชาชนต าบลหนองหลวง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 
   2. กิจกรรมการสร้างการรับรูภ้าวะสุขภาพ
ด้านการป้องกันโรคไวรสัโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออกแก่ประชาชนต าบลเกาะแก้ว   
     คณะพยาบาลศาสตร์ ไดบ้รรยายให้ความรู้
ใน หัวข้อ โรคไข้เลือดออก เสวนา หัวข้อการ
ปฏิบัติแบบ New Normal เพื่อป้องกันโรคไวรสั
โคโรน่า 2019 และกิจกรรมการเดนิรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรคไวรสัโคโรน่าและไข้เลอืดออก การ
แจกทรายอะเบท การหยอดทรายอะเบทในท่อ
น้ าหน้าบ้านให้ทุกหลังคาเรือนให้กบัประชาชน
ในต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

2. ผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคมมีความรู้
ความเข้าใจ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
88.47 

3. คณาจารย์ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด ผูเ้ข้าร่วม
โครงการของแตล่ะคณะ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5     

ร้อยละ 
18.61 

4. กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

จ านวน 6 
กิจกรรม 

จ านวน  
6 กิจกรรม 

5. กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่มีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวจิัยของแต่ละคณะ  

จ านวน 12 
กิจกรรม 

จ านวน 3 
กิจกรรม 



ร้อยเอ็ด จ านวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งมภีาคีเครือข่าย
ร่วมให้การบริการวิชาการแกส่ังคม จ านวน 2 
หน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลต าบลเกาะ
แก้ว รพ.สต. ดงหวาย และประชาชนจิตอาสา
ต าบลเกาะแก้ว โดยภาพรวมผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ดุ  
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 
    3. กิจกรรม การสรา้งศูนย์เรยีนรู้ด้วย
นวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอด็
อโศก อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
คณะนติิรัฐศาสตร์ ได้จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหาร
โครงการอย่างมคีุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
เทคนิคการเขียนและการบรหิารโครงการ 
ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมและขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานท่ีใน
การเป็นศูนยฝ์ึกอบรม การฝึกอบรมการท า
จุลินทรีย์ท้องถิ่น (IMO-Indigenous Micro 
Organism) การท าปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ (OM- 
Organic Matter) และการท าจลุนิทรีย์
สังเคราะห์แสงให้กับประชาชนในชุมชนบุญนิยม
ร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้
สามารถน าทักษะนี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพ
ประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรอืนได้ โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คิดเป็น
ร้อยละ 90.00  
 4. กิจกรรม การเสรมิสร้างพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตดิต่อระบบทางเดิน
หายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

 
 
 
 
 
  
     

 
 

 
 
 
 



ในเขตอ าเภอเสลภูมิ  
คณะครุศาสตร์ ได้เสรมิสร้างพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตดิต่อระบบทางเดิน
หายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตอ าเภอเสลภูมิ น าเพลงที่แตง่ขึ้นเผยแพร่
ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีด าเนินโครงการ 
เพื่อให้ผู้น าหมู่บ้านไดเ้ปิดให้ประชาชนใน
หมู่บ้านฟัง พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อให้ความรู้ 
โดยให้คณาจารย์แตล่ะสาขามสี่วนร่วม โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ
การจัดงานในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.26 
คิดเป็นร้อยละ 87.67 
  5. กิจกรรม อ่ิมสุข สุขภาพดี มรีายได้ ด้วย
สมุนไพรพื้นบ้านไทย  
   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ส ารวจ
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการเพาะพันธ์ุพืช
สมุนไพร และการน าไปใช้ประโยชน์ จัดอบรม
ให้ความรู้ด้านบญัชีรับ-จ่ายพอเพียงให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถบันทึก
รายรับ-จ่ายในครัวเรือนได้ ว่าการมีพืชสมุนไพร
พื้นบ้านสามารถลดรายจา่ยหรือลดต้นทุนการ
ซื้อพืชผักสมุนไพรของครอบครัวและสามารถ
น าไปจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้แกค่รอบครัว 
น าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดี ติดตามการลงบัญชีรับ-
จ่ายพอเพียง จากการลดค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุน
ครอบครัวและสร้างรายไดจ้ากพืชสมุนไพร 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์กบัประชาชนใน
ชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีคา่เฉลีย่ เท่ากับ 4.91 คิดเป็นร้อย



ละ 98.20 
     6. กิจกรรม การอบรมการสื่อสารและ
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์                            
   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จดัอบรมการ
สื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 
ได้แก่ ช่องทางการตลาดออนไลน์ การขาย
สินค้าไปต่างประเทศ การน าเข้าสนิค้าราคาถูก
จากจีน การท าตลาดผ่านFacebook และ 
google การตดัต่อวิดโีอด้วยมือถือ การตลาด
บน Youtube ให้กับประชาชนผูส้นใจในพื้นท่ี
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 
90.00 
  7. กิจกรรม การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน   
     สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจ้ัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มในชุมชน
เป็นการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของประชาชนด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมระดมความคดิเห็นด้านสิ่งแวดล้อมใน
แต่ละชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต-อนาคต 
เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอเสลภมูิ ได้แก่ 
ประชาชนในชุมชนต าบลเกาะแก้ว จ านวน 14 
หมู่บ้าน และชุมชนต าบลนาเมือง จ านวน 20 
หมู่บ้าน ผู้น าและสมาชิกแตล่ะหมูบ่้านไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้
ด้วยชุมชน พึ่งพาตนเองได้ และกอ่ให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 
คิดเป็นร้อยละ 82.00 



 


