
ส่วนที่ 3  
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
                 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 9 โครงการ ดังนี้ 
                    1. โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
  2. โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
    3. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
                     4. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand Research 
Expo 2020) 
                     5. โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                     6. โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
                     7. โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 
           8. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
                     9. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
              ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม และโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดมีดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร ์1. พัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
        กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน 
 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

1. โครงการพัฒนานักวิจัยผา่น
การสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน 
สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 แผ่นดิน   
 เงินรายได ้
    จ านวน 44,300 บาท 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย
ผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯ โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  รองศาสตราจารย์  
ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และ  ดร.รัชดา  ค าจริง  รอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร 
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.20 และจากการจัดโครงการใน
ครั้งนี้  ได้งานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากทุกคณะรวม จ านวนทั้งสิ้น 10 
เรื่อง มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยเพื่อชุมชน สังคม
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 4 
คนจากนักวิจัยทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ   

 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
89.20 

 
 
 
 
 
 

 

3. จ านวนงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน สังคมท้องถิ่น 
คณะละ 1 เรื่อง 

8 เรือ่ง 

4. ร้อยละของนักวิจัย
รุ่นใหม่ที่สามารถ
ท างานวิจัยและขอทุน
จากแหล่งทุนได้  
ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 
66.67 
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โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

2. โครงการการพฒันางานวิจัย
และผลงานตีพิมพ์เพื่อพฒันา
ท้องถิ่น 
 

 แผ่นดิน   
 เงินรายได ้
   จ านวน 11,456 บาท 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ร้อยละ  
100 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดโครงการการพัฒนา
งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ในวันที่  19 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน 
และเข้าร่วมแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom 
meeting) จ านวน 62 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 108.75 และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย์  
ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์  
ดร.ประสาท เนืองเฉลิมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมให้
ความรู้ จากการประเมินโครงการ พบว่า อาจารย์/นักวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
91.20 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ   

 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
91.20 
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  เป้าประสงค์ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
        กลยุทธ์ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

 
โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

3. โครงการจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 
 

 แผ่นดิน   
 เงินรายได ้
    จ านวน 81,467 บาท 

1. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน 
การเยี่ยมชม
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
91.40 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) จึงได้เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ในวันที่ วันที่ 29 
พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมาโดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในภาค
นิทรรศการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 
นักวิจัยได้น าต้นยางนา การใช้ประโยชน์จากต้นยางนาองค์ความรู้
พืชสมุนไพรต่างๆ มาเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและ
น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้น าผลงานทาง
วิชาการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้ 
  1. โครงการวิจัย ทีส่นองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) ของนักวิจัย
มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 4 โครงการ 
  2. โครงการ/กิจกรรม ที่สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ของ
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 
91.40 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ   
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โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

4. โครงการจัดนทิรรศการและ
แสดงผลงานวิจยัและงานบริการ
วิชาการ (Thailand Research 
Expo 2020) 
 

 แผ่นดิน   
 เงินรายได ้
  จ านวน 126,183 บาท 
 

1. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน 
การเยี่ยมชม
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 88.80 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ เข้าร่วมจัดจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand Research 
Expo 2020) ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยน าเสนองานวิจัยภายใต้แนวคิด
หลักของการจัดงาน คือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน” จ านวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย  
 1) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยเครื่อง                                
อบแห้งระบบปั้มความร้อน โดยอาจารย์นนทนันท์  พลพันธ์ 
และคณะ 
 2) ซีรั่มบ ารุงผิวจากผลึกไหม โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  
 3) การศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์ชิ้นเดียวด้วยกระบวนการพิมพ์
ผิวแบนเรียบจากการสร้างแท่นพิมพ์เพคตินเพลทด้วยพืชที่ให้
เส้นใยในท้องถ่ิน โดย อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา   
     โดยเผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อ
ผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์/
อุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการด าเนิน
โครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 88.80  

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ   
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  เป้าประสงค์ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
        กลยุทธ์ 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

5. โครงการจัดท าจุลสารวิจัย
บริการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
 

 แผ่นดิน รหสั 2.2.1.5   
 เงินรายได ้
     จ านวน 40,560 บาท 
 

1. หน่วยงานท่ีได้รับ
การเผยแพร่  80 แห่ง 

จ านวน 83 แห่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ องค์
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ สาระน่ารู้ น าเสนอกรณี
ตัวอย่าง แนวคิดด้าน การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการใน
บริบทต่างๆ ของสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเครือข่ายองค์กรภาคี เพื่อให้
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4 ฉบับ/ปี มีหน่วยงานที่ได้รับการ
เผยแพร่  จ านวน 83  แห่ง โดยภาพรวมผู้รับแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 
86.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้าน
ประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ความ
พึงพอใจในด้านการออกแบบและจัดรูปแบบจุลสาร มีค่าเฉลี่ย 
4.30 และความพึงพอใจในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.21    

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   

 2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 86.40 
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โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

6. โครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนนิงานประจ าป ี

 
 

 แผ่นดิน   
 เงินรายได ้
     จ านวน 11,456 บาท 
 

1. หน่วยงานท่ีได้รับ
การเผยแพร่  80 แห่ง 

จ านวน 83 แห่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยรวบรวมผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 
ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์สถาบัน โครงสร้างการ
บริหารงานภายในสถาบัน ข้อมูลบุคลากร งบประมาณประจ าปี 
ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ส่วนที่ 3 โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 และส่วนที่ 4 ทุน
วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยภาพรวมผู้รับแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับรายงานประจ าปี 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 87.20 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
(ร้อยละ 89.60) และความพึงพอใจในด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบรายงานประจ าปี (ร้อยละ 87.40) รองลงมาคือ 
ความพึงพอใจในด้านเนื้อหา (ร้อยละ 84.20) ตามล าดับ        

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   

 2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 87.20 

 
 

 

 
 
 
 



28 
 

 
 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

7. โครงการสัมมนาเครือข่าย
องค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
Mini_UKM 22 

 แผ่นดิน   
 เงินรายได ้
     จ านวน 20,168 บาท 
 

จ านวนแนวปฏิบัต ิ
ที่ดีที่ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

จ านวน 5 เรื่อง 
 

 สถาบนัวิจัยและพัฒนา ได้ส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปน็
เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา Mini_UKM 22 เมื่อวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยก าหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนี ้
   2.1) การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
   2.2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสรา้งคุณภาพ
อุดมศึกษา 
   2.3) เทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 
   2.4) เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
   2.5) เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
มีอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ อาจารย์สันติ  ทิพนา 
(การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก (การพัฒนา 
Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ (เทคนิคการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์ (เทคนิคการสอนแบบ Active Learning) 
และอาจารย์ธิดารัตน์ สาระพล (เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   
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  เป้าประสงค์ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
        กลยุทธ์ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วย 
                        คุณลักษณะ 4 ประการ 
        
โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

8. โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

 แผ่นดิน รหสั 3.1.1.7 
 เงินรายได ้
    จ านวน 458,015 บาท 
 

เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
บริหารจดัการขยะ
มูลฝอยทั้งภาครัฐ 
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน  
จ านวนไม่น้อยกว่า 
10 หน่วยงาน 

จ านวน 12 
หน่วยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้
ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด“ด้านบริหารจัดการ
ขยะ”ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
ถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 4. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 5. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 6. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 7. บ้านวังยาว หมู่ 8 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
8. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  9. บ้านนิคม
พัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10. บ้านดงหวาย 
หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 11. บ้านนากระตึบ หมู่ 
11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12. บ้านดอนหาด หมู่ 6 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
และอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคตทิี่ดีถูกต้องเกี่ยวกับบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   
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  เป้าประสงค์ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
       กลยุทธ์ 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

9. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

 แผ่นดิน รหสั 3.1.1.18    
 เงินรายได ้
     จ านวน 152,681บาท 
 

ผู้รับบริการมคีวามรู้  
ความเข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จดัท าขึ้น  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 82 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับทุกคณะจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติโดย
ใช้งานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 โดย
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
       กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
        กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดดี้านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู ้
        กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการ  
      ผลการด าเนินการผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น ร้อยละ 82
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการ
ของแต่ละคณะๆ ละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 24 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.61 มีกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม และ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ จ านวน 9 กิจกรรม 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   

 

คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร้อยเอด็ ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ของแต่ละคณะๆ  
ละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

ร้อยละ
24.54  

 
 

 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ
91.61 

กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน ์จ านวน 6 
กิจกรรม 

จ านวน 6 
กิจกรรม 

กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่มีการบรูณาการ
กับการเรยีนการสอนและ
การวิจยัของแตล่ะคณะ 
จ านวน 12 กิจกรรม 

จ านวน 9 
กิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
       กลยุทธ์  5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

8. โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 แผ่นดิน รหสั 3.1.1.7 
 เงินรายได ้
    จ านวน 343,346 บาท 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียน
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จากทุกคณะ ได้ร่วมกันการสังเคราะห์และถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ความส าเร็จด้านการจัดการขยะ  ปัญหาด้านการจัดการขยะ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะ 
และได้ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   
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      เป้าประสงค์ 5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
       กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

8. โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 แผ่นดิน รหสั 3.1.1.7 
 เงินรายได ้
    จ านวน 343,346 บาท 
 

ชุดความรู้ในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 รายการ 

จ านวน 3 
รายการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้จัดท าชุดความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน จ านวน 3 รายการ คือ ชุดความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะ
ทั่วไปของขยะมูลฝอยในชุมชน ชุดความรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน และชุดความรู้ที่ 3 เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ หรือสามารถน าไปสู่การพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น หรือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   
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     เป้าประสงค์ 5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
       กลยุทธ์ 5.2.3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

8. โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 แผ่นดิน รหสั 3.1.1.7 
 เงินรายได ้
    จ านวน 343,346 บาท 
 

เครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ 
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน  
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยงาน 

จ านวน 18 
หน่วยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด “ด้านบริหารจัดการ
ขยะ”ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด  ถอดบทเรียนและการติดตามการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
ท าให้มีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
จ านวน 18 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายชุมชนในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 แห่งประกอบด้วย 6 อ าเภอ 9 
ต าบล 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. อ าเภอเสลภูมิ : ต าบลเกาะแก้ว 
(บ้านดงหวาย บ้านนิคมพัฒนา) ต าบลท่าม่วง (บ้านนากระตึบ 
บ้านดอนหาด) 2. อ าเภอเกษตรวิสัย : ต าบลเกษตรวิสัย (บ้าน
ประชาชื่น บ้านโพนงอย) ต าบลหนองแวง (บ้านเหล่า) 
3. อ าเภอโพนทอง : ต าบลวังสามัคคี (บ้านวังยาว)  ต าบลสระ
นกแก้ว (บ้านขมิ้น) 4. อ าเภอเมือง : ต าบลในเมือง (ชุมชนวัด
ป่าเรไร) 5. อ าเภอจตุรพักรพิมาน : ต าบลดงแดง (บา้นผือฮี) 
6. อ าเภอพนมไพร : ต าบลค้อใหญ่ (บ้านกลาง) 
และสถานศึกษาในจงัหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   
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  เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
       กลยุทธ์  5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน  บรรลุตัวชี้วัด 

8. โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 แผ่นดิน รหสั 3.1.1.7  
 เงินรายได ้
    จ านวน 343,346 บาท 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะห์และถอดบทเรียน
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับความส าเร็จด้านการจัดการขยะ  
ปัญหาด้านการจัดการขยะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความ
ต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่  และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะซึ่งนักศึกษาและบุคลากร 
ที่เข้าร่วมมีความเข้าใจ ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 80  

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   
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โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม     
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผล ผลการด าเนินงาน บรรลุ
ตัวช้ีวัด 

โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

 แผ่นดิน รหสั 3.1.1.7  
 เงินรายได ้
    จ านวน 343,346 บาท 
 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ร้อยละ
96.84 

ต้นทาง (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงด้านการจัดการขยะของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ได้จัดกิจกรรม การ
สังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ประเด็น ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะ  ปัญหาด้านการจัดการขยะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความ
ต้องการด้านการจัดการขยะ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน“ด้านบริหารจัดการขยะ”
ของชุมชนและสถานศึกษาเป้าหมาย   
กลางทาง (เมษายน – มิถุนายน 2563) เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะจึงได้จัด
กิจกรรมการยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะใน
ชุมชน พร้อมแจกมือด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร
ระดับปฏิบัติการมีความรู้ความช านาญ ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท และ 
มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะที่ถูกวิธี   

ปลายทาง (กรกฎาคม – กันยายน 2563) เพื่อสร้างความยั่งยืนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากปัญหา
ขยะ ได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นเป้าหมาย โดยลงพื้นที่ติดตามการ
จัดการขยะในแต่ครัวเรือนที่เป็นบ้านตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ซึ่งผล
พบว่าประชาชนในชุมชนสามารถการจัดการขยะ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ   

 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
84 

จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหาร
จัดการขยะมลูฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชน
และภาคเอกชน 10 
หน่วยงาน 

จ านวน 
18 
แห่ง 

 
 
 
 

 
จ านวนชุดความรู้ใน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

จ านวน 3 
รายการ 

 


