
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  100 คน 
        2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวนรวม  100 คน  
     
         กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด        
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                       1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
                       2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่         
   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                       1) สามารถวิเคราะห์สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 
                        2) สามารถก าหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับพ้ืนที่                     

 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชุมชน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่           
                       
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด        
          กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ไตรมาสที่ 1 :  เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562   
      1) ประสานงานกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการร่วมกัน 

 2) ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย เพื่ออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดการขยะและประชาชนเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 จ านวน 12 ชุมชน 
 3) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่น ในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ
บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนละ 30 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
    

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน   
วิธีการด าเนินการ (Flowchart) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  1) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
     1.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
     1.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในชุมชน 
     1.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
 
  2) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
ของหมู่บ้าน 
 
  3) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 3 ชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.89  
2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท
ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน  
2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพัฒนาการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี



การจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 

พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ 

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด           
          ไตรมาสที่ 1 :  
                   1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายด าเนินโครงการร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
                   2) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินโครงการ 
                   3) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
           
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มี
เข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือขจัดอุปสรรค 
ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่



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

ภาพที่ 1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 



 
 

 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 2. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของหมู่บ้าน และเส้นทางการจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3. ภาพความส าเร็จของกิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

12. งบประมาณ : ……………………………500,000  …..........................................บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 134,596.......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………-  …............................บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
     13.1 ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
          1. บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 

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

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



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
                        ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน  80 คน 
          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                       ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                       1. นักวิจัยสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และสามารถพัฒนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นได้ 
                      2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
         เชิงปริมาณ 
         1) จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
         2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 
        3) จ านวนงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  คณะละ 1 
เรื่อง   
           เชิงคุณภาพ  
              ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจและ
น าไปใช้พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น       



                 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถ
ท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ผลงานตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  และขยายผลเพ่ือสร้าง
การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะสู่เป้าหมายการเป็นอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือท้องถิ่น ทั้งการพัฒนา ชี้น าและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ดร.รัชดา ค าจริง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.20  และจากการจัด
โครงการในครั้งนี้ ได้งานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากทุก
คณะรวม จ านวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
       2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
        3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถท างานวิจัยที่
ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้น าและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัด
เป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยน าองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
ส่งเสริมประชาชนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 



 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้  
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยมีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา และร่วมกัน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลาง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้่งเสริมการบูรณาการ 
งานพัฒนาชุมชนระหว่างนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร  
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการได้
จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
พ้ืนที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม และนักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างาน
วิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 60 
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
12. งบประมาณ : ……………………………44,300 …..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 44,300......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………44,300….................บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
     ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

16.วันที่รายงาน ณ วันที่.........9...........เดือน....มีนาคม.......พ.ศ.........2563......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

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

4. กลุ่มเป้าหมาย :         
                         อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนองโครงการพระราชด าริฯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และประชาชนผู้สนใจ  
          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                    1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                                
                     2. เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                     ไดเ้ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในโครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
         เชิงปริมาณ 
                   ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัย ร้อยละ 80           
         เชิงคุณภาพ  
              ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตได ้
                 
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จึงได้เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์” โดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในภาคนิทรรศการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์   สมพร 
นักวิจัยได้น าต้นยางนา การใช้ประโยชน์จากต้นยางนาองค์ความรู้พืชสมุนไพรต่างๆ มาเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจ
ได้รับทราบข้อมูลและน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และได้น าผลงานทางวิชาการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
ประกอบด้วย โครงการวิจัย ที่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 4 โครงการและโครงการ/กิจกรรม ที่สนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ของคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ผู้เยี่ยมชม
นิทรรศการและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต โดยผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการมีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 90.80 และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
       2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
        3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหา โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและ
วัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า
ทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาด้วย
นวัตกรรม และตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง ภายใตก้รอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ชีวภาพ และ
กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ปัญญา และภูมิ



ปัญญา รวมทั้งเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชีว้ัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้  
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยมีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา และร่วมกัน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่  
(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องด าเนินการภายใต้การดูแลรักษา
ทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายใต้การน้อมน า  พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการ
รักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น และ 5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
          (4) เป้าหมาย มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยนักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่ง
ทุนภายนอกได้ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการไดจ้ัด
โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นขึ้น นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจาก
แหล่งทุนภายนอก ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ 40 และมีโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมี
ผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ 
 
 
 



11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
 

 
 
12. งบประมาณ : ……………………………90,252…..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 90,252......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………81,467 ….................บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

16.วันที่รายงาน ณ วันที่.........9...........เดือน....มีนาคม.......พ.ศ.........2563......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  100 คน 
        2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวนรวม  100 คน  
 
         กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด        
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                       1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
                       2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่         
   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                       1) สามารถวิเคราะห์สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 
                        2) สามารถก าหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับพ้ืนที่                     

 
 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชุมชน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่           
                       
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ไตรมาสที่ 2  :  เดือนมกราคม – มีนาคม 2563  
    กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด        
 กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด)          
           1) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 ชุมชน 
           2) ผลการด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 30 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน   
วิธีการด าเนินการ (Flowchart) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  1) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
     1.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
     1.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในชุมชน 
     1.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
  2) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
ของหมู่บ้าน 
  3) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
การจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 9 ชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
102.50  
2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท
ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ 

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน  
2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพัฒนาการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
 



           กิจกรรม 1.2 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 2 : กลุ่มครู นักเรียน และนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ) 
           1) ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเป้าหมาย เพ่ืออนุเคราะห์ครูและนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 
จ านวน 5 โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง 
           2) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
           3) ผลการด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
วิธีการด าเนินการ (Flowchart) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
 1) การท าแบบทดสอบ 
 2) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
     2.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในสถานศึกษา  
     2.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในสถานศึกษา 
     2.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในสถานศึกษา 
 3) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
ของสถานศึกษา 
 4) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
การจัดการขยะของสถานศึกษา 

 

 1) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 189 
คน คิดเป็นร้อยละ 189.00  
 2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบท
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ 

 1) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน  
 2) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาสามารถก าหนดแนว
ทางการยกระดับและการ
พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
          ไตรมาสที่ 2 : 
                    1) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเครือข่ายสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมด าเนินโครงการ 
                    2) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  

         3) สรุปผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 



         กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด      
          ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการวางแผนงานและก าหนดวันที่ด าเนินกิจกรรม 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มี
เข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือขจัดอุปสรรค 
ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น รอ้ยละของชุมชนที่มี
ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
 



10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 5 เครือข่าย 
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
      11.1 ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของหมู่บ้าน และเส้นทางการจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3. ภาพความส าเร็จของกิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

      11.2 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
                         
                                             ภาพที่ 4. การท าแบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
                                      ภาพที่ 5. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7. ภาพความส าเร็จของกิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
12. งบประมาณ : ……………………………500,000  …..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 134,596.......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………106,365.20  …..........บาท (79.03%) 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
     13.1 ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
          1. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
          2. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3. บ้านขม้ิน หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          4. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          5. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          6. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          7. บ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          8. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          9. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
     13.2 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
          1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด.ร้อยเอ็ด  
          2. โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา บ้านหนองคลีไฟ ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
          3. โรงเรียนหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น หมู่ 5 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          4. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด            
          5. โรงเรียนบ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด                                                              
          6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
 

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

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



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

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

4. กลุ่มเป้าหมาย :         
                   ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการในจังหวัดยโสธร  
          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                  1. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
                  2. มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                  3. มีเครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพ่ือประกันคุณภาพและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                  ไดฐ้านข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพ่ือประกันคุณภาพและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
         เชิงปริมาณ 
                   หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่  จ านวน 80  แห่ง 
 



         เชิงคุณภาพ  
                    ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานราชการ ได้ใช้ประโยชน์จากรายงานผลการ
ด าเนินงาน ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
                
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในแต่ละรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการ ได้แก่ พัฒนางานวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เผยแพร่งานวิจัย
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถาบันวิ จัยและ
พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์สถาบัน โครงสร้างการบริหารงานภายในสถาบัน ข้อมูล
บุคลากร งบประมาณประจ าปี ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ส่วนที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2562 และส่วนที่ 4 ทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยภาพรวมผู้รับแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับรายงานประจ าปี 2562 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 87.20 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการน าไปใช้ (ร้อยละ 89.60) และความพึง
พอใจในด้านการออกแบบและจัดรูปแบบรายงานประจ าปี (ร้อยละ 87.40) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด้าน
เนื้อหา (ร้อยละ 84.20) ตามล าดับ 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
       2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
        3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้นับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยสร้างการรับรู้ข้อมูลด้านงานวิจัย/
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 



          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้  
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง และเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชน โดยมีฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมาก
และปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินจัดโครงการจัดรายงาน
ผลการด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์
ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อน กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพ่ือประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย 
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น  
          (4) เป้าหมาย มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยการ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการจัด
รายงานผลการด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น จ านวนระบบด้านงานวิจัย/องค์
ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ จ านวน 2 ระบบ/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 



11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 

            
 
12. งบประมาณ : ……………………………15,430…..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 15,430......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………… 15,430 ….................บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

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

 

 



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

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          

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



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

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



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

 
 



 
 
 
 

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

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

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

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

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



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน  ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน  ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  100 คน 
   
         กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
         กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                      1) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงาน                       
                      2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
                     3) ได้ชุดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

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



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          

          1) มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
จ านวน 12 แห่ง 
          2) มีชุดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการขยะ จ านวน 3 รายการ   
                     
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ไตรมาสที่ 4  :  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563  
    กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
    กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น จ านวน 10 ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 
8-24 กรกฎาคม 2563 เพ่ือระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 94.29  
            
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
          กิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น             
           ไตรมาสที่ 4 : 
                    1) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินโครงการ 
                    2) ด าเนินการการถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

         3) การจัดท าชุดความรู้ และสรุปผลการด าเนินการ  
        
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
 



          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการด าเนินการและช่วยกันพัฒนางาน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มี
เข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือขจัดอุปสรรค 
ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น รอ้ยละของชุมชนที่มี
ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
 



 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 5 เครือข่าย ซึ่งมีชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 แห่ง ร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 

ที่ ชุมชน วันที่
ด าเนินการ 

ภาพประกอบ 

1 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
บ้านดงหวาย หมู่ 8 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

13 
กรกฎาคม 
2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



2 บ้านนากระตึบ หมู่ 
11 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดบ้านดอนหาด 
หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

15 
กรกฎาคม 
2563 

 

 
 

 
 

 
 

3 บ้านวังยาว หมู่ 18 
ต าบลวังสามัคคี 
อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

16 
กรกฎาคม 
2563 

 
 



 
 

 
 

4 บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบล 
ดงแดง อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

20 
กรกฎาคม 
2563 

 
 

 
 

 



6 บ้านประชาชื่น หมู่ 18 
ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
บ้านโพนงอย หมู่ 11 
ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

23 
กรกฎาคม 

25 
63 

 
 

 
 

 
7 บ้านกลาง หมู่ 2 

ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอ
พนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

24 
กรกฎาคม 
2563 

 

 
 



 
 

 
 

8 บ้านเหล่า หมู่ 10 
ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

22 
กรกฎาคม 
2563 

 
 



 
 

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

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน..............................................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………….............บาท  

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

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

16.วันที่รายงาน ณ วันที่.........3...........เดือน....กันยายน.......พ.ศ.........2563......... 
ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา  
ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

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

5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (output) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome)     
    5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (output) 
          กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมบริการด้านวิชาการท่ีจัดท าขึ้น ร้อยละ 80 
2) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 
3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะ คณะละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5     
4) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 
80 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
1) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้น าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ร้อยละ 80 
2) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ตามบริบทของหน่วยงานได้ ร้อยละ 80               
3) ได้ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ จ านวน 6 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
1) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าข้ึน 

ร้อยละ 80 
  2) กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม 



 3) กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละ
คณะ จ านวน 12 กิจกรรม 
 

5.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (outcome)     
        เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 
ร้อยละ 50 
  2) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม 
  3) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่
ละคณะ จ านวน 12 กิจกรรม 
        เชิงคุณภาพ 
            ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะ
สามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
        เชิงเวลา  
            การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาปี 2563 
        เชิงค่าใช้จ่าย  
             มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 200,000 บาท 
  
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับทุกคณะจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 โดยก าหนดพ้ืนที่ชุมชน
ในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจ าปี และทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ ผลการด าเนินโครงการมีดังนี้ 
          1. กิจกรรม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรค
ระบาด โควิด-19   
            คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
COVID-19 ให้ความรู้การท าผลิตภัณฑ์เจลอนามัยสูตรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด ฝึกปฏิบัติผสม
เจลอนามัยสูตรสมุนไพรเพ่ือฆ่าเชื้อโรคส าหรับใช้ในชุมชน และฝึกปฏิบัติสร้างนวตกรรมเครื่องกดเจลไ ร้มือ
สัมผัสจากท่อ PVC ให้กับประชาชนต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 
            2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออกแก่ประชาชนต าบลเกาะแก้ว   
             คณะพยาบาลศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ใน หัวข้อ โรคไข้เลือดออก เสวนา หัวข้อการปฏิบัติแบบ 
New Normal เพ่ือป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และกิจกรรมการเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคไวรัส 
โคโรน่าและไข้เลือดออก การแจกทรายอะเบท การหยอดทรายอะเบทในท่อน้ าหน้าบ้านให้ทุกหลังคาเรือน
ให้กับประชาชนในต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วม
ให้การบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 หน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว รพ.สต. ดงหวาย 
และประชาชนจิตอาสาต าบลเกาะแก้ว โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  



มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 
              3. กิจกรรม การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่
ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
                  คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการ
อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมและขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานที่ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม การฝึกอบรมการท าจุลินทรีย์
ท้องถิ่น (IMO-Indigenous Micro Organism) การท าปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ (OM- Organic Matter) และการ
ท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับประชาชนในชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ให้สามารถน าทักษะนี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรือนได้ โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  
          4. กิจกรรม การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ  
            คณะครุศาสตร์ ได้เสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ น าเพลงที่แต่งขึ้นเผยแพร่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ใน
เขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการ เพ่ือให้ผู้น าหมู่บ้านได้เปิดให้ประชาชนในหมู่บ้านฟัง พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพ่ือให้
ความรู้ โดยให้คณาจารย์แต่ละสาขามีส่วนร่วม โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.26 คิดเป็นร้อยละ 87.67 
          5. กิจกรรม อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย  
             คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ส ารวจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร และ
การน าไปใช้ประโยชน์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายพอเพียงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้สามารถ
บันทึกรายรับ-จ่ายในครัวเรือนได้ ว่าการมีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านสามารถลดรายจ่ายหรือลดต้นทุนการซื้อพืชผัก
สมุนไพรของครอบครัวและสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ติดตาม
การลงบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง จากการลดค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุนครอบครัวและสร้างรายได้จากพืชสมุนไพร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาชนในชุมชนบ้านนากระตึบ -นาเจริญ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.91 
คิดเป็นร้อยละ 98.20 
          6. กิจกรรม การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์                            
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
ช่องทางการตลาดออนไลน์ การขายสินค้าไปต่างประเทศ การน าเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน การท าตลาดผ่าน
Facebook และ google การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ การตลาดบน Youtube ให้กับประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
         7. กิจกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน   
             สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระดมความคิดเห็น
ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต-อนาคต เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ ได้แก่ 
ประชาชนในชุมชนต าบลเกาะแก้ว จ านวน 14 หมู่บ้าน และชุมชนต าบลนาเมือง จ านวน 20 หมู่บ้าน ผู้น า
และสมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุมชน พ่ึงพาตนเองได้ และ
ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 
คิดเป็นร้อยละ 82.00 



 
 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
                  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริการวิชาการและการจัดการความรู้ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โดยมีคณะและ
หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแยกเป็น 6 
กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 5 ผลงาน 2) ด้านการวิจัย  จ านวน 1 ผลงาน 3) ด้านการบริการ
วิชาการ จ านวน 1 ผลงาน 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 ผลงาน 5) ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 2 ผลงาน และได้จัดท าโปสเตอร์เพ่ือให้ผู้ส่งผลงานน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากคณะและหน่วยงานได้พิจารณาตัดสินให้คะแนนการน าเสนอผลงาน ผลการ
ด าเนินงานพบว่า มีผู้ได้รับ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่ความส าเร็จ (Best Practice for Success) จ านวน 6 
ผลงาน และแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ (Good Practice for Success) จ านวน 4 ผลงาน ซึ่งได้มอบโล่
รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ส่งผลงาน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 
 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
                   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์
ความรู้ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชน
ต าบลเกาะแก้ว ประชาชนต าบลท่าม่วง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
เข้าร่วม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และกิจกรรมการ
เสวนาหัวข้อ การพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยตัวแทนจากทุกคณะ  
ผลการด าเนินงาน มีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม และที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ จ านวน 9 กิจกรรม ผู้รับบริการมีความรู้ ความ
เข้าใจและได้ประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
82.00 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
       2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
        3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
 
 
 
 
 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ทุกคณะมีส่วน
ร่วมในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการ วางแผน และออกแบบกิจกรรม  ด าเนินโครงการ
เพ่ือให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนี
ชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น  
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับคณะ ชุมชน 
ต าบล และอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการด้านการบริการทางวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้
วัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยมีคณะต่างๆ ประกอบด้วย คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ 
พยาบาลศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนภาคีเครือข่าย เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครือข่าย
ขับเคลื่อนการด าเนินการและช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มี
เข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือขจัดอุปสรรค ข้อจ ากัดการบริหาร
ทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไก
การจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน 
และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปาน
กลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการให้บริการทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคณะ เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 



      10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
โดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกคณะ เครือข่ายและชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ได้ด าเนินการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ท าให้ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ของชุมชน ตลอดจนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย และทุกคณะสามารถบูรณาการ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้  
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 

 
 

 
 

 
 
 
 



12. งบประมาณ : ……………………………200,000…..........................................บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 200,000......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………152,681….................บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
       1. พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
       2. ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน...........เนื่องจากสถานการณ์การติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 ท าให้
การด าเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้า................. 
 

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

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



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา  
ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

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

5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (output) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome)     
    5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (output) 
          กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมบริการด้านวิชาการท่ีจัดท าขึ้น ร้อยละ 80 
2) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 
3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะ คณะละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5     
4) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 
80 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
1) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้น าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ร้อยละ 80 
2) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ตามบริบทของหน่วยงานได้ ร้อยละ 80               
3) ได้ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ จ านวน 6 ผลงาน 
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
1) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าข้ึน 

ร้อยละ 80 
  2) กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม 



 3) กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละ
คณะ จ านวน 12 กิจกรรม 
 

5.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (outcome)     
        เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 
ร้อยละ 50 
  2) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม 
  3) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่
ละคณะ จ านวน 12 กิจกรรม 
        เชิงคุณภาพ 
            ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะ
สามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
        เชิงเวลา  
            การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาปี 2563 
        เชิงค่าใช้จ่าย  
             มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 200,000 บาท 
  
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับทุกคณะจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 โดยก าหนดพ้ืนที่ชุมชน
ในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจ าปี และทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ ผลการด าเนินโครงการมีดังนี้ 
          1. กิจกรรม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรค
ระบาด โควิด-19   
            คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
COVID-19 ให้ความรู้การท าผลิตภัณฑ์เจลอนามัยสูตรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด ฝึกปฏิบัติผสม
เจลอนามัยสูตรสมุนไพรเพ่ือฆ่าเชื้อโรคส าหรับใช้ในชุมชน และฝึกปฏิบัติสร้างนวตกรรมเครื่องกดเจลไ ร้มือ
สัมผัสจากท่อ PVC ให้กับประชาชนต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 
            2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออกแก่ประชาชนต าบลเกาะแก้ว   
             คณะพยาบาลศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ใน หัวข้อ โรคไข้เลือดออก เสวนา หัวข้อการปฏิบัติแบบ 
New Normal เพ่ือป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และกิจกรรมการเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคไวรัส 
โคโรน่าและไข้เลือดออก การแจกทรายอะเบท การหยอดทรายอะเบทในท่อน้ าหน้าบ้านให้ทุกหลังคาเรือน
ให้กับประชาชนในต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วม
ให้การบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 หน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว รพ.สต. ดงหวาย 
และประชาชนจิตอาสาต าบลเกาะแก้ว โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  



มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 
              3. กิจกรรม การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่
ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
                  คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการ
อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมและขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานที่ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม การฝึกอบรมการท าจุลินทรีย์
ท้องถิ่น (IMO-Indigenous Micro Organism) การท าปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ (OM- Organic Matter) และการ
ท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับประชาชนในชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ให้สามารถน าทักษะนี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรือนได้ โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  
          4. กิจกรรม การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ  
            คณะครุศาสตร์ ได้เสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ น าเพลงที่แต่งขึ้นเผยแพร่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ใน
เขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการ เพ่ือให้ผู้น าหมู่บ้านได้เปิดให้ประชาชนในหมู่บ้านฟัง พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพ่ือให้
ความรู้ โดยให้คณาจารย์แต่ละสาขามีส่วนร่วม โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.26 คิดเป็นร้อยละ 87.67 
          5. กิจกรรม อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย  
             คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ส ารวจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร และ
การน าไปใช้ประโยชน์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายพอเพียงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้สามารถ
บันทึกรายรับ-จ่ายในครัวเรือนได้ ว่าการมีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านสามารถลดรายจ่ายหรือลดต้นทุนการซื้อพืชผัก
สมุนไพรของครอบครัวและสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ติดตาม
การลงบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง จากการลดค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุนครอบครัวและสร้างรายได้จากพืชสมุนไพร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาชนในชุมชนบ้านนากระตึบ -นาเจริญ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.91 
คิดเป็นร้อยละ 98.20 
          6. กิจกรรม การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์                            
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
ช่องทางการตลาดออนไลน์ การขายสินค้าไปต่างประเทศ การน าเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน การท าตลาดผ่าน
Facebook และ google การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ การตลาดบน Youtube ให้กับประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
         7. กิจกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน   
             สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระดมความคิดเห็น
ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต-อนาคต เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ ได้แก่ 
ประชาชนในชุมชนต าบลเกาะแก้ว จ านวน 14 หมู่บ้าน และชุมชนต าบลนาเมือง จ านวน 20 หมู่บ้าน ผู้น า
และสมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุมชน พ่ึงพาตนเองได้ และ
ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 
คิดเป็นร้อยละ 82.00 



 
 

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
                  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริการวิชาการและการจัดการความรู้ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โดยมีคณะและ
หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแยกเป็น 6 
กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 5 ผลงาน 2) ด้านการวิจัย  จ านวน 1 ผลงาน 3) ด้านการบริการ
วิชาการ จ านวน 1 ผลงาน 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 ผลงาน 5) ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 2 ผลงาน และได้จัดท าโปสเตอร์เพ่ือให้ผู้ส่งผลงานน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากคณะและหน่วยงานได้พิจารณาตัดสินให้คะแนนการน าเสนอผลงาน ผลการ
ด าเนินงานพบว่า มีผู้ได้รับ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่ความส าเร็จ (Best Practice for Success) จ านวน 6 
ผลงาน และแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ (Good Practice for Success) จ านวน 4 ผลงาน ซึ่งได้มอบโล่
รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ส่งผลงาน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 
 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
                   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์
ความรู้ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชน
ต าบลเกาะแก้ว ประชาชนต าบลท่าม่วง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
เข้าร่วม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และกิจกรรมการ
เสวนาหัวข้อ การพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยตัวแทนจากทุกคณะ  
ผลการด าเนินงาน มีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม และที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ จ านวน 9 กิจกรรม ผู้รับบริการมีความรู้ ความ
เข้าใจและได้ประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
82.00 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
       2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
        3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
 
 
 
 
 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ทุกคณะมีส่วน
ร่วมในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการ วางแผน และออกแบบกิจกรรม  ด าเนินโครงการ
เพ่ือให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนี
ชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น  
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับคณะ ชุมชน 
ต าบล และอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการด้านการบริการทางวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้
วัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยมีคณะต่างๆ ประกอบด้วย คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ 
พยาบาลศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนภาคีเครือข่าย เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครือข่าย
ขับเคลื่อนการด าเนินการและช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มี
เข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือขจัดอุปสรรค ข้อจ ากัดการบริหาร
ทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไก
การจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน 
และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปาน
กลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการให้บริการทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคณะ เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 



      10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
โดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกคณะ เครือข่ายและชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ได้ด าเนินการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ท าให้ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ของชุมชน ตลอดจนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย และทุกคณะสามารถบูรณาการ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้  
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 

 
 

 
 

 
 
 
 



12. งบประมาณ : ……………………………200,000…..........................................บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 200,000......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ……………152,681….................บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
       1. พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
       2. ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน...........เนื่องจากสถานการณ์การติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 ท าให้
การด าเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้า................. 
 

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

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



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

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

4. กลุ่มเป้าหมาย :         
                   ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการในจังหวัดยโสธร  
          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                  1. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
                  2. มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                  3. มีเครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพ่ือประกันคุณภาพและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                  ไดฐ้านข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและกลไกการวิจัย เพ่ือประกันคุณภาพและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
         เชิงปริมาณ 
                   1) หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่  จ านวน 80  แห่ง 

         2) ระดับความพึงพอใจต่อจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 80 
 



 
         เชิงคุณภาพ  
             ผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายองค์กรภาคี                 

6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ สาระน่ารู้ น า เสนอกรณี
ตัวอย่าง แนวคิดด้าน การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการในบริบทต่างๆ ของสังคม เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และเครือข่ายองค์กรภาคี เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 4 ฉบับ/ปี มีหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่  จ านวน 83  แห่ง โดยภาพรวมผู้รับแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึง
พอใจในด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบจุลสาร มีค่าเฉลี่ย 4.30 และความพึงพอใจในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.21 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
       2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
        3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านที่ 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้นับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยสร้างการรับรู้ข้อมูลด้านงานวิจัย/
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 
 
 



9. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรปูประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้  
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง และเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชน โดยมีฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมาก
และปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินจัดท าจุลสารวิจัย
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ สาระ
น่ารู้ น าเสนอกรณีตัวอย่าง แนวคิดด้าน การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการในบริบทต่างๆ ของสังคม เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด และเครือข่ายองค์กรภาคี เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1. การพัฒนาท้องถิ่น  
          (4) เป้าหมาย มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยการ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการจัดจุล
สารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น จ านวนระบบด้านงานวิจัย/
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ จ านวน 2 ระบบ/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
            

    
 
12. งบประมาณ : ……………………………41,600…..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 41,600......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………… 40,560….................บาท 

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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


