
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม D1 : การยกระดับนวัตกรรมและการผลิต Digitalization  

บทสรุปผลการด าเนินงาน 
 

            โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่ได้น้อมน าศาสตร์พระราชาและ
พระราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
มอบพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท างานในการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่นในท้องที่ตน โดยน าองค์ความรู้ พัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณค่า ให้เกิดมูลค่า  ลดความเหลื่อมล  า 
มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและเกิดเป็นรูปธรรม โดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดพื นที่ด าเนินโครงการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีเครือข่ายร่วมด าเนินโครงการ 
สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี  
 

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5 ด้าน คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้าน

สุขภาพ 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านสังคมวัฒนธรรม และ 5. ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน จ านวน 9 
หมู่บ้าน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดโครงการ จ านวน 10 โครงการ ได้แก่ :  
แอโรบิกด๊านซ์ ป้องกันโควิด-19 (ด้านสุขภาพ) การอบรมการผสมอาหารสัตว์ปีกเพ่ือการพ่ึงตนเองและลด
รายจ่ายตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านเศรษฐกิจ) การประชุมหาแนวทางการจัดการขยะในพื นที่
ต าบลหนองหลวง (ด้านสิ่งแวดล้อม) เยาวชนวัยใส ทอเสื่อไหลลายขิต (ด้านสังคม) การท าลูกประคบสมุนไพร
ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื อ (ด้านสุขภาพ) ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพงานใบตอง
ดอกไม้สด (ด้านสังคม) ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพการท าขนมหวาน (ด้านสังคม) 
การจัดเกบ็ข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการศึกษา) การจัดท าปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร(ด้านเศรษฐกิจ) และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผักปลอด
สารพิษ (ด้านเศรษฐกิจ) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล
และมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและ
ช่วยเหลือเกื อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

            2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้พัฒนาและยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 10

ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. กลุ่มทอเสื่อบ้านใหม่สามัคคี 2. กลุ่มทอเสื่อกก กระเป๋าจากกก 3. กลุ่มจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากต้นไหล ผอบ 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เตาซาน 5. กลุ่มจักสานกระติบข้าว กระติบ
ข้าวมงคล 6. กลุ่มทอผ้าสไบขิตบ้านมะยาง 7. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี 8. กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเหล่า
แขม 9. กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง 10. กลุ่มเลม่อนเพรชฟาร์ม ให้ได้รับองค์ความรู้ เรื่องการผลิต การจัดหา
แหล่งวัตถุดิบเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทรัพยากรวัตถุดิบที่มีใน
ชุมชนและภูมิปัญญาดั งเดิมที่มีของคนในชุมชนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต การ



จัดท ามาตรฐานการขอผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ออกแบบ
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และอบรมแผนธุรกิจ 
วิเคราะห์แผนธุรกิจเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจ ความรู้การบริหารจัดการ การบัญชี ออกแบบเว็บเพจ 
และการตลาดออนไลน์ 

 
              3. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

       คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ  
มีจ านวน 12 รายวิชา ซึ่งมีทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง  คือ ช่วงที่ 
1 อบรมหลักสูตรคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ให้กับแกนน านักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ช่วงที่  2 
อบรมหลักสูตรคุณลักษณะคนไทย ที่พึงประสงค์ 4 ประการ ให้กับแกนน าเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 5 
แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 2. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  3. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
4. โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม และ 5. โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา และอบรมแกนน าเครือข่ายชุมชน จ านวน 5 
แห่ง ได้แก่ บ้านหนองงู 2. บ้านหนองหิน 3. บ้านโนนชัยศรี 4. บ้านหนองดง 5. บ้านดอนศรีเมือง ซึ่งมีความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าร้อยละ 70 

 
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและจัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบข้อมูลกับเครือข่ายทั ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว 
เทศบาลต าบลหนองหลวง เทศบาลต าบลนาแซง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโอง ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการลงพื นที่โดยเข้าร่วมอบรมเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 
TCNAP ลงพื นที่เก็บข้อมูล RECAP กับแม่ข่าย คือ องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง 
จงัหวัดร้อยเอ็ด ลงพื นที่เก็บข้อมูล RECAP และร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การประเมินชุมชน
ด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน และประสานความร่วมมือองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในพื นท่ีความรับผิดชอบ จ านวน 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลเกาะแก้ว ต าบลหนองหลวง ต าบลนา
แซง ต าบลบ้านเขือง และต าบลดอนโอง บูรณาการการท างานและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในพื นท่ี และภาคีหน่วยงานภาครัฐในพื นที่  
 

5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะพยาบาลศาสตร์ ไดส้ร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ
จนกระทั่งเหมาะสมตามวัย ร้อยละ 100 มีพ่ีเลี ยงแกนน าเครือข่ายเยาวชน ตัวแทนจากเครือข่ายในเขต
เทศบาลต าบล จ านวน 13 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาลต าบลท่าม่วง 
ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนาแกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  
และสร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ ได้ผ่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  และมีความรู้ ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 85 และได้จัดกิจกรรมลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 
ท าให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ สมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว 
สามารถลดและเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 100 



 
           6. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ด “ด้านบริหารจัดการขยะ”ท าให้ชุมชน 
สามารถวิเคราะห์สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน  ไดจ้ัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งชุมชนสามารถน าเอา
องค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการขยะของชุมชนท้องถิ่น และได้ถอด
บทเรียนและติดตามการบริหารจัดการขยะในชุมชนเป้าหมาย ท าให้มีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการขยะ  
รวมทั งสิ น 18 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 หมู่บ้าน และสถานศึกษา
ในพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง และมีชุดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 3 รายการ คือ ชุดความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของขยะ
มูลฝอยในชุมชน ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 

 
 
 
 



      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม 6D และ 6E  
D1 การยกระดับนวัตกรรมและการผลิต Digitalization 

1. แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยงานจังหวัด
รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 

คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2.โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

คณะบริหารธรุกิจ
และการบัญช ี

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3.โครงการส่งเสริม 
ความรักสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

คณะนติิรัฐศาสตร ์ ปกครองจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

4.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลต าบลในจังหวัด 

คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.โครงการสร้างเสริม
สุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวยั 
ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
ร้อยเอ็ด 

6.โครงการเครือข่ายการ
เรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ก าหนดแผนงาน ร่วมประชุมจัดท าแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม 

ประกอบด้วย การก าหนดพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายในการ
ด าเนินแต่ละโครงการ 

โครงการ ก าหนดด าเนินการในพื้นที ่
1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 

กลุ่มชุมชนในเขตพื้นท่ีเป้าหมาย 
1. พัฒนาต่อยอดผลด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง 
(11 หมู่บ้าน)  
1.1 บ้านเหนือ หมู่ 2 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.2 บ้านอีเม้ง หมู่ 4 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.3 บ้านม่วง หมู่ 7 ต าบลดอกล้ า อ าเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอด็  
1.4 บ้านสามขา หมู ่2 ต าบลโพนสูง 
อ าเภอปทุมรตัต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.5 บ้านท่าม่วง หมู่ 3 ต าบลโพนสูง 
อ าเภอปทุมรตัต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.6 บ้านชัยคาม หมู่ 6 ต าบลนิเวศน์ 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.7 บ้านดงกลาง หมู่ 11 ต าบลโคกกก
ม่วง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.8 บ้านท่าสะอาด หมู ่1 ต าบลท่าสีดา 
อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.9 บ้านเมืองไพร หมู ่9 ต าบลเมอืงไพร 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.10 บ้านหงส์แก้วกระดิ่งทอง หมู่ 7 
ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย  
จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.11 บ้านท่างาม หมู่ 5 ต าบลยางค า 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอด็  
2) พัฒนาหมู่บ้านใหม่ 2 หมู่บ้าน 
 

2.โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

1. อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอด็ 
3. อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
4. อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

พ.ย.-ธ.ค. 
2562 

 

 



แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 
  

โครงการ ก ำหนดด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 
3.โครงการส่งเสริม 
ความรักสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง 
  1. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 
  2. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์
  3. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
  4. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 
  5. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลยั 
  6. โรงเรียนดูกอึ่งประชาสรรค ์
  7. โรงเรียนธงธาน ี
  8. โรงเรียนเชียงขวัญ 
  9. โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 
กลุ่มเครือข่ายชุมชน จ านวน 9 แห่ง 
  1. บ้านดงช้าง หมู่ 2 ต าบลโนนสง่า อ าเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอด็ 
  2. บ้านเปลือย หมู่ 1 ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. บ้านโนนเจริญ หมู่ 7 ต าบลศรีสว่าง 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอด็ 
  4. บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  5. บ้านเชียงใหม่ ต าบลเชียงใหม ่อ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  6. บ้านหนองนกทา ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  7. บ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  8. บ้านหนองพอก ต าบลหนองพอก 
อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
  9. บ้านอีโก่ม ต าบลเทอดไทย อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลูต าบลใน
จังหวัด 

1. จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ต าบล ในปีท่ี 1 
2. จังหวัดยโสธร จ านวน 5 ต าบล ในปีท่ี 1 

5.โครงการสร้าง
เสรมิสุขภาพบุคคล
ทุกกลุ่มวัย ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลท่า
ม่วง ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
2. ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 



แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 
  

โครงการ ก าหนดด าเนินการในพื้นที ่
6.โครงการเครือข่ายการ
เรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

กลุ่มเครือข่ายชุมชน จ านวน 12 แห่ง 
1. บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตร
วิสัย อ าเภอเกษตรวสิัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตร
วิสัย อ าเภอเกษตรวสิัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
5. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ ่อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
6. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
7. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
8. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
9. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ 
10. บ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
11. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
12. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 6 แห่ง 
1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบรุี 
ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด  
2. โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา บ้าน
หนองคลีไฟ หมู่ 4 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอ
พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด            
3. โรงเรียนหนองสา้วโพนงอยประชาช่ืน  
หมู่ 5 ต าบลเกษตรวิสยั อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต าบล 
ท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    
5. โรงเรียนบ้านดงหวาย หมู่ 2 ต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

 



แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 
การขับเคลื่อนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการด าเนินกิจกรรมตามที่

ก าหนดไว้  และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมรายไตรมาส
เสนอต่อผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการ 

ธ.ค. 2562-
ส.ค. 2563 

การก ากับติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยมีระบบ iPas นวัตกรรมระบบสารสนเทศบริหาร
โครงการ ที่ใช้ในการการก ากับติดตามและประเมินผล โดยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าในระบบในทุก 
ไตรมาส 

ธ.ค. 2562-
ส.ค. 2563 

สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานสรุปและประเมินผลการจัด
กิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 

ก.ย. 2563 

 

ภาพประกอบการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมร่วมกับจังหวัด ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และ ครั้งท่ี 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

 

                   ภาพการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 



2. ผลการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม 

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 ทกัษะชีวิตและทักษะ
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
ให้การ
ด าเนินการล่าช้า 
ท าให้ยังไม่
สามารถเห็นผล/
วัดผลได ้

3. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
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
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพักค้างคืนเป็น
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
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  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. บ้านดงหวาย 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
ร้อยเอด็ 
16. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด            
17. โรงเรียนบ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอด็                                                              
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2) ได้ชุดความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ของชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 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 ้

 




