
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม                   

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
             1) ประชาชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50 คน  
             2) คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน 50 คน 

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
     2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการจัดโครงการ 

ร้อยละ 80     
     3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะๆ ละ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 
    4) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าข้ึน 

ร้อยละ 60 
     5) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 12 กิจกรรม 
     6) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ของแต่ละคณะ จ านวน 18 กิจกรรม 
     7) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ ร้อยละ 5 

          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
         ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะสามารถ
บูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  กิจกรรม 1    
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชน   
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นบุคลากรจากทุกคณะ เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ บุคลากรในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือการประกันคุณภาพ    
ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการ
สอน และส่งเสริมหน่วยงานให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หน่วยงาน ชุมชนและองค์กรภายนอก  
 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
      ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ซึ่งเป็นบุคลากรจากทุกคณะ และก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ในเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2564 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
             - 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
             - 

(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้

และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในทุกมิติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้นซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 
 
 
 
 



 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

                                                          
 
 
 
 
 
       
 
 

10. งบประมาณ : ………300,000 ………......บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 1........ 48,800............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………………-…..……..........บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
          ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น  
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        - 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………19……เดือน ....เมษายน.........พ.ศ. ..........2564......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
                 1) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
                 2) ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน   

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     1) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการสร้าง

จิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4  
     2) จ านวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม จ านวน 2 ฐานข้อมูล  
     3) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 
     4) จ านวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

จ านวน 2 โครงการ 
     5) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน  

จ านวน 3 เครือข่าย 
 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
         กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  กิจกรรม 1    
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ  
             (Zero Waste) ปี 2564  
         3) ชุมชนไดแ้นวทางการเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)   
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ได้ด าเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย 1) ชุมชนบ้านศรีวิไล 
หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 3) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4) บ้านกลาง หมู่ที่ 2 
ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5) บ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การปกครองกับท้องถิ่น และประชาชน 
รวม 227 คน ( คิดเป็นร้อยละ 100) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการขยะชุมชน และวิเคราะห์ตนเองของชุมชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการประกวด
ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) พบว่า มีจ านวน 3 ชุมชน ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมประกวดชุมชนปลอด
ขยะ คือ 1) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 
11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
      ไตรมาสที่ 1-2 ได้ก าหนดการจัด กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น  
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน ซ่ึงได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวน 100 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมส าหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได ้

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
             การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไดเ้สริมสร้างพลังทางสังคม คือ ส่งเสริมชุมชน
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนา
สังคมมากข้ึน 
 



       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
             การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคี
เครือข่ายในที่นี้คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนชุมชนสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) ได้  

(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้

และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น  
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

 1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
             
 
 
 
 
 
 
 2) ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
 



 
 3) ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

         
 

 4) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที ่2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

         
 

 5) ชุมชนบ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. งบประมาณ : ………400,000 ………......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่........ 66,400............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………42,862……..........บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  

1) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
2) ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
3) ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
4) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที ่2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
5) ชุมชนบ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 



 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
           1) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
           2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
           3) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม   
           4) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมส าหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ตามระยะเวลา
ก าหนด 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………8……………เดือน ....มกราคม..........พ.ศ. .................2564................. 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(The Pamphlet of Research,Services,and Technology Transfer) 

                   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 เพื่อประกันคุณภาพและ
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 2564 ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ การส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการในบริบทต่างๆ ของสังคม เพ่ือประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน 
กิจกรรมการบริการวิชาการ และเครือข่ายองค์กรภาคี เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งได้ด าเนินการ จ านวน 2 ฉบับ และ
ได้เผยแพร่หน่วยงาน ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 80 แห่ง มีจ านวนงานวิจัยที่
เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ จ านวน 2 งานวิจัยต่อฉบับ 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       ไดด้ าเนินการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 2 ฉบับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม 
2563 – กันยายน 2563) และ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 

 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
       การจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ ได้เสริมสร้างพลัง 
ทางสังคม คือ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เผยแพร่ข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ 
มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น จ านวนงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ จ านวน 3 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
      การจัดท าจุลสารวิจัยบรกิารถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ ได้เผยแพร่การบริการ
ทางวิชาการ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น  
 (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. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 4 รูป) 
                
    
 
 
 
 
 
 
 
 
10. งบประมาณ : ……………………………40,000…...........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 40,000......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………… 20,000….................บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นทีด่ าเนินการ :  
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-............................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

14.วันที่รายงาน ณ วันที่.........2...........เดือน....เมษายน.......พ.ศ.........2564......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                   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 2563 ขึ้นเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้
ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการ ได้แก่ พัฒนางานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เผยแพร่งานวิจัยเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาจะน าเสนอผลการด าเนินงาน  
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 
ยุทธศาสตร์สถาบัน โครงสร้างการบริหารงานภายในสถาบัน ข้อมูลบุคลากร งบประมาณประจ าปี ส่วนที่ 2 
กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจ  ด้านการ
จัดการความรู้ และส่วนที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และส่วนที่ 4 ทุนวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในส่วนนี้ได้รวบรวมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของนักวิจัยที่ได้พัฒนาระดับคุณภาพของงานวิจัยได้  
3 ระดับ คือ  
         1. บทความวิจัย มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
         2. บทความวิจัย มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
         3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ   
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
       1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
       2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุนด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
        3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
       การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ ได้
เสริมสร้างพลังทางสังคม คือ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ดได้พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ระดับคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ จ านวน 3 ระดับ 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
      การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ ได้เผยแพร่
การบริการทางวิชาการ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น  



 (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. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. งบประมาณ : ……………………………15,500…..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 15,500....................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………… 15,440….................บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นทีด่ าเนินการ :  
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................................. 
.......................................................................................................................... ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

14.วันที่รายงาน ณ วันที่.........2...........เดือน...เมษายน.......พ.ศ.........2564......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม                   

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
             1) ประชาชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50 คน  
             2) คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน 50 คน 

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
     2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการจัดโครงการ 

ร้อยละ 80     
     3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะๆ ละ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 
    4) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าข้ึน 

ร้อยละ 60 
     5) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 12 กิจกรรม 
     6) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ของแต่ละคณะ จ านวน 18 กิจกรรม 
     7) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ ร้อยละ 5 

          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
         ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะสามารถ
บูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 



5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  กิจกรรม 1    
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชน   
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไตรมาสที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้วางแผนการด าเนินงานการ
ประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลต าบลท่าม่วง เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2564 และวางแผนก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
ในเดือนเมษายน 2564 
 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
      เนื่องจากระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลต าบลท่าม่วง 
เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ครบก าหนดใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้วางแผนที่จะทบทวนและจัดพิธีลง
นามความร่วมมือในเดือนพฤษภาคม และจัดกิจกรรม การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการ
ด าเนินโครงการ วางแผน และออกแบบกิจกรรม  ด าเนินโครงการเพ่ือให้ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้มีเข้มแข็งด้านสุขอนามัย ด้านการประกอบอาชีพ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือขจัดอุปสรรค ข้อจ ากัดการบริหารทรัพยากรชุมชน ให้มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น ร้อยละ
ของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง 

(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อ
ยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น 
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น  
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 

10. งบประมาณ : ………300,000 ………......บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 1........ 48,800............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………………-…..……..........บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
          ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพ้ืนที่บริการ 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
          1. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          2. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ 
          3. ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
       ...........เนื่องจากสถานการณ์การติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้าและ
อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ด าหนด.............................................................................................. ................. 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………19……เดือน ....เมษายน.........พ.ศ. ..........2564......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
                 1) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
                 2) ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน   

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     1) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการสร้าง

จิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4  
     2) จ านวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม จ านวน 2 ฐานข้อมูล  
     3) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 
     4) จ านวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

จ านวน 2 โครงการ 
     5) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน  

จ านวน 3 เครือข่าย 
 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
         กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



 
5. ดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  กิจกรรม 2 การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น    
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4 
          3) กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          ได้วางแผนการจัด กิจกรรมที่  2 : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น ในระหว่างเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
         ไตรมาสที่ 2-3 ได้ก าหนดการจัด กิจกรรมที่ 2 : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได ้

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
             การจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างพลังทางสังคม คือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 
ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน 
 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
             การจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายในที่นี้คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ โดยการเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจและจิตส านึกในการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
ตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  
 



 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคม
และวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้

และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น  
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 
 
10. งบประมาณ : ………400,000 ………......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่........ 53,600............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………-……..........บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
           1) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
           2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
           3) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม   
           4) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามระยะเวลาก าหนด 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ………19……………เดือน ....เมษายน..........พ.ศ. .................2564................. 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
                 ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน  60 คน 

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน  ยุค 5G การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน  
สู่เชิงพาณิชย์ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสู่การใช้ประโยชน์จริง 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
                   1. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนและขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ 
                   2. เกิดการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
        5.1  เชิงปริมาณ 
               1) จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ  
                   ร้อยละ 80   
               2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 
               3) ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น และประสานความร่วมมือจากแหล่ง
ทุนภายนอก ร้อยละ 50 
               4) จ านวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์  
10 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม     
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        5.2 เชิงคุณภาพ  
              ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจและ
น าไปใช้พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ในเชิงพาณิชย์ 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและสามารถขอทุน
จากแหล่งทุนภายนอกได้ เพ่ือพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 
โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 65 คน 
แบ่งเป็น แบบออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จ านวน 58 คน และแบบออนไซน์ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 108.34 และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก วิทยากรโดย นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ 
จากการประเมินโครงการ พบว่า อาจารย์/นักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.00 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
             1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
        2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
             3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่ขึ้น 
เพ่ือพัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและสามารถขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ เพ่ือพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ได้ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดเป็น ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น และประสานความร่วมมือจากแหล่งทุน
ภายนอก ร้อยละ 50 และจ านวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ 
10 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม จากการด าเนินการอบรมดังกล่าว พบว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้แนวคิดในการท าวิจัย องค์ประกอบต่างๆ ในการวิจัย ทราบแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้
น าไปใช้ได้จริง 
 
  ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ เกิด
ทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้น าและ
แก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
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ความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดน า
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น และประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ 50 
และมีจ านวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ 10 งานวิจัย/องค์
ความรู้/นวัตกรรม 
          (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถท างานวิจัยที่
ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้น าและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัด
เป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยน าองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
ส่งเสริมประชาชนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

10. งบประมาณ : ………30,000 ………......บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 1........ 6,840............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………………-…..……..........บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
          ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
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12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
          1. ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
          2. นักวิจัยสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่และสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนได้  
          3. นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
       ...........เนื่องจากสถานการณ์การติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมต้องจัดแบบ 
ออนไซต์ และออนไลน์ ท าให้นักวิจัยสอบถามข้อสงสัยได้น้อยลง............................................................... 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ …2…เดือน ....กรกฎาคม........พ.ศ. .......2564....... 
 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่                   

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
     ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
                 ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน  60 คน 

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคนิคเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการและได้บริการวิชาการแก่ชุมชน  แหล่งทุนวิจัย เทคนิค
การเขียนชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย  

 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
                  1. ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
                 2. นักวิจัยสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่และสามารถพัฒนางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์กับชุมชนได้  
                 3. นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ 
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
        5.1  เชิงปริมาณ 
          1) จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ  
 ร้อยละ 80   

         2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 
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         3) ร้อยละนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 70 
         4) จ านวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน 10 งานวิจัย/ 

องค์ความรู้/นวัตกรรม 
        5.2 เชิงคุณภาพ  

              ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจและ
น าไปใช้พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ สร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่นเชิงพื้นที่  
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยเชิง พ้ืนที่  ในวันที่  5 พฤษภาคม 2564  
ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนานักวิจัยให้สามารถ
ท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่และสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน และเพ่ือให้
นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 107 คน แบ่งเป็น แบบออนไลน์ โดยผ่าน
ระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จ านวน 99 คน และแบบออนไซน์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
178.34 และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ จากการ
ประเมินโครงการ พบว่า อาจารย์/นักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.80 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
             1. ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมโครงการ และเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
        2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทุน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการด าเนินงาน 
             3. รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ จัดโครงการกโครงการพัฒนานักวิจัย
เชิงพ้ืนที่ขึ้น เพ่ือท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่และสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน และเพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น  
ร้อยละนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 70 จากการด าเนินการ
อบรมดังกล่าว พบว่า นักวิจัยเสนอชื่องานวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการและให้วิทยากรให้ค าแนะน า จ านวน
ทั้งสิ้น 24 เรื่อง  
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  ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ เกิด
ทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้น าและ
แก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 70 โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 150 จากจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
          (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถท างานวิจัยที่
ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
เกิดรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ชี้น าและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปซึ่งมีตัวชี้วัด
เป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  
          (3) แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้
และช่วยเหลือกันและกัน โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยน าองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
ส่งเสริมประชาชนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

10. งบประมาณ : ………30,000 ………......บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 1........ 6,840............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………………-…..……..........บาท 

 



DATA(D:)/ยพุเรศน์-งานสถาบนัวิจยัและพฒันา/งานโครงการตามแผน/โครงการ2564/แบบรายงานความก้าวหนา้-64 

11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
          ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
          1. ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
          2. นักวิจัยสามารถท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่และสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนได้  
          3. นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่และขอทุนจากแหล่งทุนได้ 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
       ...........เนื่องจากสถานการณ์การติดต่อโรคติดเชื้อโควิค-19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมเกิดความล่าช้าและ
อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด...............................................................................................................  
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ …2…เดือน ....กรกฎาคม........พ.ศ. .......2564....... 
 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 



รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

                    โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64   
      ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
 
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย :  
                 1) คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
                 2) ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 5 ชุมชนๆ ละ 40 คน   

          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
     1) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการสร้าง

จิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4  
     2) จ านวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม จ านวน 2 ฐานข้อมูล  
     3) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 
     4) จ านวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

จ านวน 2 โครงการ 
     5) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน  

จ านวน 3 เครือข่าย 
 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :    
         กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



 
5. ดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  กิจกรรม 2 การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น    
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม ระดับ 4 
          3) กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะและร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กิจกรรมการอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และเพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ร่วมบริหาร
จัดการขยะ และร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักงาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรในการอบรมตลอดทั้งวัน 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส)  
         การด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (โควิด-19) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 
ดังนี้ 
         กิจกรรมที่ 2 : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ลดลง  
ซึ่งได้ก าหนดจัดในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ 
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 45 คน และคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 45 คน  
         กิจกรรมที่ 3 : การศึกษาดูงานต้นแบบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรมเป็น กิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชนปลอดขยะ)  
 ซึ่งได้ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 จ านวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1) บ้านศรีวิไล หมู่ที่  
13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 3) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4) บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต าบล
ค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 5) บ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 



8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
             การจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างพลังทางสังคม คือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 
ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากข้ึน 
       ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 
             การจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายในที่นี้คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ โดยการเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจและจิตส านึกในการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
ตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคมและวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  

(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดิมทางสังคม
และวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็น มิติด้านโอกาสขอ งดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

(3) แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างสังคมแห่งการให้

และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันพัฒนาสังคมมากขึ้น  
ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. งบประมาณ : ………400,000 ………......บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 2 ........ 53,600............บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : ………-……..........บาท 

 
11. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ :  
           ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
           1) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
           2) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
           3) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม   
           4) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ขยะภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามระยะเวลาก าหนด 
 
14. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591...................................E-mail. : sci.sak@gmail.com.............................. 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ ……2………เดือน ...กรกฎาคม.........พ.ศ. ..........2564......... 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 


