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รายงานตัวช้ีวัดโครงการและผลการด าเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี 2564 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  1  :  การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
กลยุทธ ์ 1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชมุชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วยคุณลักณณะ 4 ประการ 
1.จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัย 
เพื่อพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย  

30 โครงกำร 3 โครงกำร 1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและสังคม 
2. โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยสู่กำรพฒันำชุมชน 
3. โครงกำรพัฒนำนักวิจัยเชิงพื้นที ่

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

กลยุทธ์  1.1.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน 
1. ร้อยละผู้รับบริกำรมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรและกิจกรรมที่จดัท ำขึ้น 

ร้อยละ 60 - อยู่ระหว่างด าเนินการ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

2. จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

12 กิจกรรม - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

เป้าประสงค์ 1.2 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์  1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สำมำรถท ำงำนวิจัย
และขอทุนจำกแหล่งทุนได ้
 

ร้อยละ 70 - 
 

 โครงกำรพัฒนำนักวิจัยเชิงพื้นที่  ก ำหนดจัดในวันที่ 5 พฤษภำคม 2563 สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ  

กลยุทธ์  1.2.2 นักวจิัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สำมำรถท ำงำนวิจัย
เชิงพื้นที่และขอทุนจำกแหล่งทุนได้ 
 

ร้อยละ 50 - โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำชุมชน ก ำหนดจัดในวันที่ 5 พฤษภำคม 2563 สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ  

กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาฐานข้อมลูด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่ 
1. จ ำนวนงำนวิจัย องค์ควำมรู้/นวัตกรรมทีม่ี
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเปน็เครื่องมือช่วย
ตัดสินใจ 
 

3 งำนวิจัย/
องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม 

3 งำนวิจัย/
องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำจลุสำรวิจัยบริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีเผยแพรผ่ลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์  
 จ ำนวน 4 งำนวิจัย/องค์ควำมรู้ ดงันี้         
1. กำรพัฒนำรูปแบบกำรวิเครำะหขอมูลกำรส ำรวจวัดทรัพยำกรใตดินดวยกระบวนกำรทำงธรณีฟสิกส ์
เพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำในกำรเขำถึงขอมูลทรัพยำกรทองถิ่นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะบนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมรำยได้แก่ชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
กระบวนกำรมีส่วนร่วม        
3. รูปแบบกิจกรรมและเส้นทำงกำรท่องเที่ยวชุมชนต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
4. ศักยภำพของชุมชนในกำรจัดกำรภูมิปญัญำท้องถิ่นสู่กำรท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม กรณีศึกษำ ชุมชนต ำบล
ท่ำม่วง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด 
 

2. ระดับคณุภำพฐำนข้อมลูงำนวิจยั องค์ควำมรู้/
นวัตกรรมทีม่ีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจ 

3 ระดับ
งำนวิจัย /

องค์ควำมรู้/
นวัตกรรม 

3 ระดับ
งำนวิจัย/

องค์ควำมรู/้
นวัตกรรม 

 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เพื่อเผยแพร่ฐำนข้อมูลงำนวิจัย ได ้4 
ระดับ ดังนี ้
1. งำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือวำรสำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด/มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบ เนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต/ิหรือมีกำรตีพมิพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI จ ำนวน 27 เรื่อง 
2. งำนวิจัยท่ีมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจดัอันดับวำรสำร SJR 
(SCImago Journal Rank:www.Scimagojr.com) โดยวำรสำรนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ
Q2) ในปีล่ำสุด Subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีกำรตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชื่อปรำกฏ
อยู่ในระเบียบของ ISI  หรือ Scopus จ ำนวน 2 เรื่อง 
3. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ ในระดับชำต ิจ ำนวน 3 เรื่อง 
4. งำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรวิชำกำร ตำมอัตรำ (page charge) จ ำนวน 22 เรื่อง  
              

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกณาเพื่อท้องถิ่น 
กลยุทธ ์ 4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
 1. ร้อยละของประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณของมหำวิทยำลยั 
 
 

ร้อยละ 95 -  อยู่ระหว่างด าเนินการ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัอนุรักณธ์รรมชาติและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสรำ้งจิตส ำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมในมหำวิทยำลัย 
1. จ ำนวนโครงกำรที่ส่งเสรมิอนุรกัษ์ทรัพยำกรและ
สภำพแวดล้อมและมผีลลัพธ์ด้วยกำรสร้ำงจิตส ำนึก
อนุรักษห์รือพัฒนำสภำพแวดล้อม 

4 ระดับ   ยังไม่ได้ด ำเนินกำร สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

เป้ำประสงค ์ 5.2 เพื่อให้สถำบันเป็นแหล่งบริกำรวิชำกำรเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสภำพ แวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด ำเนินกำรให้พ้ืนท่ีของ
มหำวิทยำลยัเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนำนวัตกรรมหรือโครงกำรที่พัฒนำหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
1. จ ำนวนวัตกรรมหรือโครงกำรทีฟ่ื้นฟูสภำพ 
แวดล้อมและมผีลลัพธ์ชัดเจนค่ำเป้ำหมำยที่ชัดเจน    

จ ำนวน 2 
โครงกำร 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

 
สรุปผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที ่ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ด าเนินการบรรลุตัวชี้วัด 

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

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1.1.2,1.1.3, 1.2.1,1.2.2,1.2.3,4.1.7,5.1.1, 5.2.1  
 

8 ข้อ 10 ข้อ 9-10 ข้อ 3 ข้อ  
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