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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  1  :  การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  1.1  มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ ์ 1.1.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน 
1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัย
และขอทุนจากแหล่งทุนได ้
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
66.67 

 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสรา้งงานวิจัยเพื่อชุมชนสังคมท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถท างานวิจัย
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
เกิดรูปธรรม ผลงานตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสงัคม  และขยายผลเพื่อสร้างการเรยีนรู้ให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะสู่เป้าหมายการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะปฏิบัติภารกจิเพื่อ
ท้องถิ่น ท้ังการพัฒนา ช้ีน าและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยได้เชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สตัยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ และดร.รัชดา ค าจริง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
ซึ่งเข้าร่วมโครงการ จ านวน 83 คน จากท้ังหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยภาพรวมผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.20 อาจารย์ 
บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ เกิดความรู้ความเข้าใจการสรา้งงานวิจัยตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.42 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เกิดงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมจ านวน 10 เรื่อง มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
สามารถท างานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 4 คน 
จากนักวิจัยทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

กลยุทธ์ 1.1.2. นักวิจัยสามารถพฒันางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
1.ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 
ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเ้ข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการเพื่อสนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”  
โดยเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในภาคนิทรรศการ ผูเ้ยี่ยมชมนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ
โดยภาพรวม มีค่าเฉลีย่ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 91.40 (เป้าหมาย: ร้อยละ 80) 
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบรกิาร มีความรู้ความเข้าใจกับการถา่ยทอดองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต โดยผู้เยี่ยมชมนทิรรศการไดร้ับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการมีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ใน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 90.80 และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมทีม่อียู่ได้  
มีค่าเฉลีย่ 4.57 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.40  มงีานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น  
จ านวน  โครงการ และเป็นโครงการทีส่นองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.) ที่น าไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด ารฯิ จ านวน 4 โครงการ จาก
โครงการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40 

กลยุทธ์ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมลูด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่ 
1.จ านวนระบบดา้นงานวิจัย/องคค์วามรู้/นวตักรรม
ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วย
ตัดสินใจ 
 

2 ระบบ/
องค์ความรู ้

2 ระบบ/
องค์ความรู ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู/้นวตักรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
จ านวน 2 ระบบ ดังน้ี 
1. จัดท าเว็บไซด์สถาบันวิจยัและพัฒนา หรือ http://research.reru.ac.th เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้
ประโยชน์จากงานวิจยัได้  
2. จัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเผยแพรผ่ลงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์ และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

กลยุทธ์ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชน 
1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผล งานวิจัยดีเด่นและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่นักศึกษามีส่วนร่วม 
 

ร้อยละ 30 ร้อยละ....   ยังไม่ด ำเนินกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

เป้าประสงค์  1.2  ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
กลยุทธ ์ 1.2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน  
 1. ร้อยละผูร้ับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จดัท าขึ้น 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ ......  ยังไม่ด ำเนินกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 2. จ านวนกิจกรรมดา้นการบริการวิชาการที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

6 กิจกรรม ......กิจกรรม  ยังไม่ด ำเนินกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและทุก
คณะ 

 3. จ านวนกิจกรรมดา้นการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวจิัยของ
แต่ละคณะ 

12 กิจกรรม ......กิจกรรม  ยังไม่ด ำเนินกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบรหิารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 
กลยุทธ ์  4.1.2  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน า ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
1. ร้อยละผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูก
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ.......  ยังไม่ด ำเนินกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสรา้งจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
1. จ านวนโครงการที่ส่งเสรมิอนุรกัษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมและมผีลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

จ านวน 3 
โครงการ 

จ านวน 1
โครงการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดัโครงการเครือข่ายการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรยีนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสรมิการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจดัการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
1. จ านวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 

จ านวน 1 
ฐานข้อมูล 

จ านวน....... 
ฐานข้อมูล 

  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

กลยุทธ์ 5.1.3 มีการบริหารและจดัการขยะอยา่งเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 
1. ร้อยละของขยะมลูฝอยชุมชนท่ีน ากลับมาใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 30 ร้อยละ....    สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

เป้าประสงค ์ 5.2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพ แวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
1. จ านวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพ 
แวดล้อมและมผีลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน 

จ านวน 1 
นวัตกรรม/
โครงการ 

จ านวน.......  
นวัตกรรม /
โครงการ 

ยังไม่ด ำเนินโครงกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม การจดัอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว (UI Green Metric World University Ranking) 
1. ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนับเพื่อเข้าสู่โครงการมหาลัย   
สีเขียว ผลการประเมินมหาวิทยาลัยสเีขียว 

ระดับ 3.5 ระดับ.......   สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

กลยุทธ์ 5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
1. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์  
ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมท่ีมีผลลัพธ์ทีชั่ดเจน 

จ านวน 2 
เครือข่าย 

จ านวน 18
เครือข่าย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรยีนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม จ านวน 18 เครือข่าย         

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

เป้าประสงค ์ 5.3  นักศึกษาและบคุลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ 
ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ....   ยังไม่ด ำเนินโครงกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกคณะ 

 
สรุปผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที ่ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ด าเนินการบรรลุตัวชี้วัด 

รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.2.3,4.1.2,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.2.1,5.2.2,5.2.3,5.3.1  
 

13 ข้อ 15 ข้อ 9-10 ข้อ 5 ข้อ  

 
                     รายงานโดย .................................................                รายงานโดย .................................................    
                                   (นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง)           (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
                                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                  วันที่.....13..../...ต.ค...../....63....                                   วันที่.....13..../...ต.ค...../....63....                                  



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  
ราย 12 เดือน 

ตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธม์หาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานตัวช้ีวัดโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี 2563 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  1  :  การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  1.1  มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ ์ 1.1.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน 
1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัย
และขอทุนจากแหล่งทุนได ้
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
66.67 

 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสรา้งงานวิจัยเพื่อชุมชนสังคมท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม A 
ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถท างานวิจัยท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการของพื้นที่เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิด
รูปธรรม ผลงานตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  และขยายผลเพื่อสร้างการเรยีนรูใ้ห้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะสูเ่ป้าหมายการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะปฏิบัติภารกจิเพื่อท้องถิ่น 
ทั้งการพัฒนา ช้ีน าและแก้ปัญหาของท้องถิ่น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยได้เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณิี  สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และดร.รัชดา ค าจริง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์ 
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 83 คน จากท้ังหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.20 อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เกิดความรู้ความเข้าใจการสร้างงานวจิัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.42 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เกิดงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด รวมจ านวน 10 เรื่อง มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยเพื่อชุมชน 
สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 4 คนจากนักวิจัยทั้งหมด 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67  
     นอกจากน้ียังจัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนานักวิจัยด้าน
การเขียนงานวิจัยและผลงานตีพมิพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม A ช้ัน 9 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดใหม้ีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาตสิูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพฒันา
ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากข้ึน โดยได้รับเกยีรติอย่างสูง
ยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ข่อนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมใหค้วามรู้ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ที่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 25 คน และเข้าร่วมแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) จ านวน 62 คน รวมจ านวนท้ังสิ้น 87 คน คิดเป็นร้อยละ 108.75 และมี
ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลีย่ 4.56 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 
 

กลยุทธ์ 1.1.2. นักวิจัยสามารถพฒันางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
1.ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 
ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเ้ข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการเพื่อสนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”  
โดยเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในภาคนิทรรศการ ผูเ้ยี่ยมชมนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ
โดยภาพรวม มีค่าเฉลีย่ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 91.40 (เป้าหมาย: ร้อยละ 80) 
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบรกิาร มีความรู้ความเข้าใจกับการถา่ยทอดองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต โดยผู้เยี่ยมชมนทิรรศการไดร้ับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการมีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 90.80 และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมทีม่อียู่ได้  
มีค่าเฉลีย่ 4.57 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.40  มงีานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น  
จ านวน  โครงการ และเป็นโครงการที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.) ที่น าไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด ารฯิ จ านวน 4 โครงการ จาก
โครงการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 40 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

กลยุทธ์ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมลูด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่ 
1.จ านวนระบบดา้นงานวิจัย/องคค์วามรู้/นวตักรรม
ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือช่วย
ตัดสินใจ 
 

2 ระบบ/
องค์ความรู ้

2 ระบบ/
องค์ความรู ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู/้นวตักรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
จ านวน 2 ระบบ ดังน้ี 
1. จัดท าเว็บไซด์สถาบันวิจยัและพัฒนา หรือ http://research.reru.ac.th เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้
ประโยชน์จากงานวิจยัได้  
2. จัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเผยแพรผ่ลงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์ และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์  1.2  ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
กลยุทธ ์ 1.2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน 
 1. ร้อยละผูร้ับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จดัท าขึ้น 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 84 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อ
บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยก าหนดพื้นที่ชุมชนในอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจ าปี และทุกคณะมสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการจากการ
ด าเนินการ พบว่าผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมท่ีจดัท าขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 84  
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและทุก
คณะ 

 2. จ านวนกิจกรรมดา้นการบริการวิชาการที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

6 กิจกรรม 7 กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด
กิจกรรม เพื่อใหผู้้รับบริการวิชาการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 7 กิจกรรม ดังน้ี 
1. การเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดเช้ือโควิด-19 และส่งเสรมิความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด โควิด-19  
โดยคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
2. การสร้างการรับรูภ้าวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรสัโคโรน่า 2019 และโรคไข้เลือดออก แก่ประชาชน
ต าบลเกาะแก้ว  โดยคณะพยาบาลศาสตร ์
3. การสร้างศูนยเ์รียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญ
นิยมร้อยเอด็อโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะนิติรัฐศาสตร ์
4. การเสรมิสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตดิต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ โดยคณะครุศาสตร์ 
5. อ่ิมสุข สุขภาพดี มรีายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยคณะบรหิารธุรกิจและการบัญชี 
6. การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       
7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและทุก
คณะ 

 3. จ านวนกิจกรรมดา้นการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวจิัยของ
แต่ละคณะ 

12 กิจกรรม 9 กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัด
กิจกรรม เพื่อใหผู้้รับบริการวิชาการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 7 กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตดิเช้ือ COVID-19 โดยมีการบรูณาการกับการเรยีน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกคณะ 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การสอนในรายวิชา รายวิชาการพฒันาอนามัยชุมชน รายวิชาพฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
รายวิชาโรคติดต่อและโรคไมต่ิดตอ่ รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรายวิชาหลักการควบคุมป้องกัน
โรค และรายวิชาระบาดวิทยา 
2. กิจกรรมการท าผลิตภณัฑเ์จลอนามัยสตูรสมุนไพรในชุมชน ได้แก ่ตะไคร้ มะกรูด โดยมีการบูรณาการกับ
การเรยีนการสอนในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
3. กิจกรรมการสรา้งนวัตกรรมเครือ่งกดเจลไร้มือสัมผัสจากท่อ PVC โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาอิเลคโทรนิกสส์ู่ชุมชน 
4. กิจรรมการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างมีคณุภาพ สร้างศนูย์
เรียนรูด้้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพแก่ชุมชน โดยมีการบรูณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องตนทางรัฐศาสตร์ 
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าจุลินทรยี์ท้องถิ่น 
(IMO- Indigenous Micro Organism) โดยมีการบรูณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมือง ความรูเ้บื้องตนทางรัฐศาสตร ์
6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ 
(OM- Organic Matter) โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้
เบื้องตนทางรัฐศาสตร ์
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าจุลินทรยี์สังเคราะห์
แสง โดยมีการบูรณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรูเ้บื้องตนทางรฐัศาสตร ์
8. กิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเพาะ
พันธ์พืชสมุนไพร และการน าไปใช้ประโยชน์ และมีคูม่ือส าหรับการเรียนรูส้รรพคุณสมุนไพร  
โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ รายวิชาความคดิสร้างสรรค์และการจดัการนวตักรรม สาขาวิชาการจดัการ 
รายวิชามนุษยสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ  
9. กิจกรรมการอบรมการสื่อสารและการตลาดผา่นช่องทางออนไลน์ โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตร่วม
สมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบรหิารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์  4.1.2  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน า ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
1. ร้อยละผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูก
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ.......  ยังไม่ด ำเนินกำร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสรา้งจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
1. จ านวนโครงการที่ส่งเสรมิอนุรกัษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมและมผีลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

จ านวน 3 
โครงการ 

จ านวน 1
โครงการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดัโครงการเครือข่ายการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนนิงาน
ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ และสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความส าเร็จด้านการจัดการขยะ  ปัญหาด้านการจัดการขยะ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสรมิการสร้างจติส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา มหาวิทยาลยัจากทุก
คณะเข้าร่วม 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจดัการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
1. จ านวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ตามภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 

จ านวน 1 
ฐานข้อมูล 

จ านวน....... 
ฐานข้อมูล 

   

กลยุทธ์ 5.1.3 มีการบริหารและจดัการขยะอยา่งเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 
1. ร้อยละของขยะมลูฝอยชุมชนท่ีน ากลับมาใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 30 ร้อยละ....     

เป้าประสงค ์ 5.2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพ แวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
1. จ านวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพ 
แวดล้อมและมผีลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่ชัดเจน 

จ านวน 1 
นวัตกรรม/
โครงการ 

จ านวน 1
นวัตกรรม /
โครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้จัดท าชุดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 3 รายการ คือ ชุดความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของขยะ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มูลฝอยในชุมชน ชุดความรู้ที่ 2 เรือ่ง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักวิชาการและผู้สนใจ
ทั่วไปไดร้ับข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ หรือสามารถน าไปสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม การจดัอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว (UI Green Metric World University Ranking) 
1. ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนับเพื่อเข้าสู่โครงการมหาลัย   
สีเขียว ผลการประเมินมหาวิทยาลัยสเีขียว 

ระดับ 3.5 ระดับ.......    

กลยุทธ์ 5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
1. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์  
ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมท่ีมีผลลัพธ์ทีชั่ดเจน 

จ านวน 2 
เครือข่าย 

จ านวน 18
เครือข่าย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยไดศ้ึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด “ด้านบริหาร
จัดการขยะ”ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  ถอดบทเรียนและการ
ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ท าให้มีเครือข่ายที่มีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดลอ้ม จ านวน 18 เครือข่าย         

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

เป้าประสงค ์ 5.3  นักศึกษาและบคุลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ 
ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดัโครงการเครือข่ายการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนนิงาน
ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ และสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความส าเร็จด้านการจัดการขยะ  ปัญหาด้านการจัดการขยะ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสรมิการสร้างจติส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา มหาวิทยาลยัจากทุก
คณะซึ่งนักศึกษาและบุคลากรที่เขา้ร่วมมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนรุักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
ร้อยละ 80 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกคณะ 

 



สรุปผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ที ่
 

กลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ด าเนินการบรรลุตัวชี้วัด 
รอบ 12 เดือน 

(1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.3,4.1.2,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.2.1,5.2.2,5.2.3,5.3.1  
 

13 ข้อ 14 ข้อ 9-10 ข้อ 9 ข้อ  
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                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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