
                                  

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา 

ในพื้นที่อ าเภอเสลภมู ิจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

การส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



ก 
 

บทสรุปผลการด าเนินงาน 
 

            โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือบริการวิชาการด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค ์1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอน
และการวิจัยสู่การน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน 2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยก าหนดพ้ืนที่ชุมชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการให้บริการ
ทางวิชาการประจ าปี และทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
ได้แก่ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินโครงการ สถิติที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
          ผลการประเมินโครงการ 

1. กิจกรรม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกัน
โรคระบาด โควิด-19   

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
COVID-19 ให้ความรู้การท าผลิตภัณฑ์เจลอนามัยสูตรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด ฝึกปฏิบัติผสม
เจลอนามัยสูตรสมุนไพรเพ่ือฆ่าเชื้อโรคส าหรับใช้ในชุมชน และฝึกปฏิบัติสร้างนวตกรรมเครื่องกดเจลไร้มือ
สัมผัสจากท่อ PVC ให้กับประชาชนต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 
            2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออกแก่ประชาชนต าบลเกาะแก้ว   

     คณะพยาบาลศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ใน หัวข้อ โรคไข้เลือดออก เสวนา หัวข้อการปฏิบัติ
แบบ New Normal เพ่ือป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และกิจกรรมการเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคไวรัส 
โคโรน่าและไข้เลือดออก การแจกทรายอะเบท การหยอดทรายอะเบทในท่อน้ าหน้าบ้านให้ทุกหลังคาเรือน
ให้กับประชาชนในต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วม
ให้การบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 หน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว รพ.สต. ดงหวาย 
และประชาชนจิตอาสาต าบลเกาะแก้ว โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 
              3. กิจกรรม การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการ
อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมและขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานที่ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม การฝึกอบรมการท าจุลินทรีย์
ท้องถิ่น (IMO-Indigenous Micro Organism) การท าปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ (OM- Organic Matter) และการ
ท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับประชาชนในชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ให้สามารถน าทักษะนี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรือนได้  โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  



ข 
 

 4. กิจกรรม การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ  

คณะครุศาสตร์ ได้เสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ น าเพลงที่แต่งขึ้นเผยแพร่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ใน
เขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการ เพ่ือให้ผู้น าหมู่บ้านได้เปิดให้ประชาชนในหมู่บ้านฟัง พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพ่ือให้
ความรู้ โดยให้คณาจารย์แต่ละสาขามีส่วนร่วม โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัด
งานในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.26 คิดเป็นร้อยละ 87.67 

5. กิจกรรม อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย  
   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ส ารวจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร 

และการน าไปใช้ประโยชน์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายพอเพียงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้
สามารถบันทึกรายรับ-จ่ายในครัวเรือนได้ ว่าการมีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านสามารถลดรายจ่ายหรือลดต้นทุนการ
ซื้อพืชผักสมุนไพรของครอบครัวและสามารถน าไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัว น าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดี ติดตามการลงบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง จากการลดค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุนครอบครัวและสร้างรายได้จากพืช
สมุนไพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาชนในชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.20 
          6. กิจกรรม การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์                            
              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
ช่องทางการตลาดออนไลน์ การขายสินค้าไปต่างประเทศ การน าเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน การท าตลาดผ่าน
Facebook และ google การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ การตลาดบน Youtube ให้กับประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 

  7. กิจกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน   
     สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจ้ัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระดมความ
คิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต-อนาคต เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ 
ได้แก่ ประชาชนในชุมชนต าบลเกาะแก้ว จ านวน 14 หมู่บ้าน และชุมชนต าบลนาเมือง จ านวน 20 หมู่บ้าน 
ผู้น าและสมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุมชน พึ่งพาตนเอง
ได้ และกอ่ให้เกิดความยั่งยืน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 

 
 
 
 
 



ค 
 

ค าน า 
          รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา 
ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานผลการให้บริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน ท าให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการบริการวิชาการ  บุคลากรผู้ รับผิดชอบ 
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยให้รายงานฉบับนี้แล้วเสร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานภายในอัน
จะน าไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลเป็น
ประโยชน์สูงสุดและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในอนาคตต่อไป 
 
 
 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
                          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  ก 
ค าน า  ค 
สารบัญ  ง 
สรุป ผลการด าเนินงานการ  
 1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙ และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกัน

โรคระบาดโควิด-19 โดยคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. สร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออกแก่ประชาชนต าบลเกาะแก้ว โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ
แก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเ อ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ  จั งหวัดร้อยเอ็ด  
โดยคณะนิติรัฐศาสตร์ 
4. การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ โดยคณะครุศาสตร์ 
5. อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านไทย  
โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
6. การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์  
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน  
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา                           
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1. ชื่อโครงการ :  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙ และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด 
                     โควิด-19 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ปัญจะ  กลิ่นเกษร   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  ดาเชิงเขา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์ฉัตรลดา  ดีพร้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์พัชราวรรณ  จันทร์เพชร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์นิวัฒน์  วงศ์ใหญ่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกบดินทร์  กลิ่นเกษร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์  ปัญจะ กลิ่นเกษร 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

4.1 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 
4.2 ชุมชนมีความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากสมุนไพรในชุมชนได้  
4.3 ชุมชนสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได ้

5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1) ประชาชนในต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 75 คน 
2) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    จ านวน 6 คน 
3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    จ านวน 19 คน 
                                                   รวม จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

6. วันที่/สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 วันที่ 20 สิงหาคม 2563  ณ พ้ืนที่บ้านบะหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
7. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
    1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 
ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันโรคติดเชื้อโค
วิด-19 

ส่งเสริมประชาชนให้มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดและการติดเชื้อ 
COVID-19 ในชุมชน 

จัดอบรมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
COVID-19 

เพ่ิมเวลาการจัดอบรมและ
มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
แกนน าด้านความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกัน 
COVID-19 

ชุมชนมีความรู้ในการ
ท าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
จากสมุนไพรและ 
นวัตกรรมเฝ้าระวัง 
COVID-19 ในชุมชนได้ 

ให้ความรู้การท าผลิตภัณฑ์
เจลอนามัยสูตรสมุนไพรใน
ชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ 
มะกรูด  

-ฝึกปฏิบัติผสมเจลอนามัยสูตร
สมุนไพรเพ่ือฆ่าเชื้อโรคส าหรับ
ใช้ในชุมชน 
 

ขยายพ้ืนที่จัดกิจกรรม
เพ่ือให้ทุกชุมชนเข้าถึง
นวัตกรรมสุขภาพ น าไปใช้
แพร่หลาย 
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ชุมชนสามารถสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19ได้ 

สร้างนวัตกรรมเครื่องกด
เจลไร้มือสัมผัสจากท่อ 
PVC 

-ฝึกปฏิบัติสร้างนวัตกรรม
เครื่องกดเจลไร้มือสัมผัสจาก
ท่อ PVC 

ขยายพ้ืนที่จัดกิจกรรม
เพ่ือให้ทุกชุมชนเข้าถึง
นวัตกรรมสุขภาพ น าไปใช้
แพร่หลาย 

 
        2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
2.1  เชิงปริมาณ  

 
ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ประชาชนต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 100 

บรรลุ 

ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จัดท าข้ึน 

ประชาชนต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80 

บรรลุ 

มีกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย 1
กิจกรรม 

มีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 1 กิจกรรม คือ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
หัวข้อเรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโค
วิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกัน
โรคระบาดวิด-19 

บรรลุ 

 จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการท่ีมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยของคณะ 

มีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ของคณะ คือ รายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาผู้น ากับการพัฒนาสุขภาพ  
รายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน  
รายวิชาพฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริม
สุขภาพ  
รายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายวิชาหลักการควบคุมป้องกันโรค  
รายวิชาระบาดวิทยา    
รายวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย  
รายวิชาอิเลคโทรนิกส์สู่ชุมชน   

บรรลุ 

๒.๒  เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 80 บรรลุ 
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ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และคณะสามารถบูรณาการ
กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยได้ 

๒.๓ เชิงเวลา 
 การด าเนินงานแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลา 
จดัระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 บรรลุ 

๒.๔ เชิงค่าใช้จ่าย 
 มีการด าเนินการและใช้

จ่ายเงินตามโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563 

20,283 บาท บรรลุ 

 
8. สรุปผลความพึงพอใจในการน านวัตกรรมไปใช้ 

ชื่อชุมชน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อนวัตกรรม เจลอนามัยสมุนไพร 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการ น าไปใช้งานจริง 5 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของนวัตกรรมกับผู้ใช้นวัตกรรม 5 มากที่สุด 
3. ประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม 5 มากที่สุด 
4. ความสะดวกในการใช้นวัตกรรม 3.98 มาก 
5. ความปลอดภัยในการใช้นวัตกรรม 3.98 มาก 
6. ความเหมาะสมของนวัตกรรมในภาพรวม 4.59 มากที่สุด 
 
ชื่อชุมชน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อนวัตกรรม เครื่องกดเจลไร้มือสัมผัส 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการ น าไปใช้งานจริง 5 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของนวัตกรรมกับผู้ใช้นวัตกรรม 5 มากที่สุด 
3. ประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม 5 มากที่สุด 
4. ความสะดวกในการใช้นวัตกรรม 4.58 มากที่สุด 
5. ความปลอดภัยในการใช้นวัตกรรม 4.56 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของนวัตกรรมในภาพรวม 4.83 มากที่สุด 
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      สรุปความพึงพอใจต่อการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน
พื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หัวข้อเรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคระบาดวิด-19 คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตอนที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n=100) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 25 25.00 

 หญิง 75 75.00 
อายุ (ปี)   
    20 – 29 25 25.00 

30 – 39 31 31.00 
40 – 49 33 33.00 
50 – 59 10 10.00 
60 ปีขึ้นไป 1 1.00 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 40 40.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น,ปวช 35 35.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวส 15 15.00 
ปริญญาตรี 5 5.00 
ปริญญาโท 4 4.00 
ปริญญาเอก 1 1.00 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา  19 19.00 
พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 6 6.00 
ข้าราชการ 5 5.00 
ธุรกิจส่วนตัว 20 20.00 
ลูกจ้าง - - 
เกษตรกร 50 50.00 

รายได้ต่อเดือน   
น้อยกว่า   10,000  บาท/เดือน 79 79.00 
10,001- 30,000  บาท/เดือน 11 11.00 
30,001 - 50,000  บาท/เดือน 10 10.00 
ตั้งแต่  50,001  บาท/เดือน ขึ้นไป -  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1. ท่านทราบข่าวสารการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
2. ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

3. ท่านน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในด้านใด 

 
 
  

0% 0% 10% 
0% 

90% 

การทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ 

สือ่สงิพิมพ์/ใบปลวิ/ป้ายโฆษณา วิทย/ุโทรทศัน์ เพื่อน/คนรู้จกั อินเตอร์เนต หนงัสอืราชการ 

48% 

3% 

49% 

ได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ 

เพิ่มพนูความรู้ เพิ่มรายได้/ลดรายจ่าย แก้ปัญหาท้องถิ่น/ชมุชน 

83% 

9% 
8% 

น าความรู้ไปขยายผลด้านใด 

ประยกุต์องค์ความรู้ใหม่ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา/ให้บริการ 
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4. ท่านต้องการรับบริการด้านใดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

ตอนที่  3  ภาพรวมของโครงการ 
รายด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร   
1. ท่านสามารถตดิต่อเข้ารับการอบรม / สอบถามข้อมูลการอบรมได้

หลายช่องทาง วิธกีาร 
4.20 มาก 

2. ขั้นตอนการเข้ารบัการอบรมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 5.00 มากที่สดุ 
3. การใหบ้ริการเปน็ไปอย่างสะดวกรวดเรว็ 5.00 มากที่สดุ 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ   
1. ให้บริการด้วยความเตม็ใจ สุภาพ 5.00 มากที่สดุ 

2. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 5.00 มากที่สดุ 

3. ให้บริการตอบข้อซกัถาม ข้อสงสัยไดด้ีนา่เชื่อถือ 5.00 มากที่สดุ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
1. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม  4.35 มาก 
2. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ 4.65 มากที่สดุ 
3. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.24 มาก 
4. จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม 4.55 มากที่สดุ 
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการใหบ้รกิารวิชาการเหมาะสม 4.56 มากที่สดุ 
ด้านคุณภาพการให้บรกิาร   
1. หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ / ความสนใจ 5 มากที่สดุ 
2. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน ์

5 มากที่สดุ 

3. ไดร้ับความรู้ที่เปน็ประโยชน์ เพ่ิมมากขึ้น   5 มากที่สดุ 

31% 

15% 30% 

9% 

9% 
6% 

ต้องการรับบริการด้านใดจากมหาวิทยาลัย 

ด้านเกษตร คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เนต วิทยาศาสตร์/เทคโนโลย ี บริหารจดัการ/บนัชี/พาณิชย์ กฎหมาย ภาษา/ศิลปะ/การอ่าน 
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รายด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

4.  คาดว่าจะสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้รบัไปใช้ประโยชนไ์น
การปฏิบตัิงาน / ประกอบอาชีพ ฯลฯ 

5 มากที่สดุ 

5.  ความคุม้ค่าเมื่อเทียบกับเวลาและคา่ใช้จ่าย 5 มากที่สดุ 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.79 มากที่สดุ 

 

9. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
        1. จัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
        2. เพ่ิมระยะเวลาการจัดอบรม 
 
10. ภาพประกอบการด าเนินการ 
       1. การท าผลิตภัณฑ์เจลอนามัยสูตรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด 
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2. การสร้างนวัตกรรมเครื่องกดเจลไร้มือสัมผัสจากท่อ PVC 
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3. ภาพความส าเร็จของกิจกรรม   
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คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1. ช่ือโครงการ :  สร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคไข้เลือดออก 
                     แก่ประชาชนต าบลเกาะแก้ว 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ   
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์ พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข  
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง  
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

 4.1 เพ่ือลดจ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ 
            4.2 เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และไม่พบการติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่ 
            4.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และโรคไข้เลือดออก ให้บุคคล ครอบครัว 

ชุมชน ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
            4.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และ 
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ   

5.1 ประชาชน ต าบลเกาะแก้ว                                     จ านวน 50 คน 
5.2 อสม. ต าบลเกาะแก้ว ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน                       จ านวน 50 คน 
5.3 เจ้าหน้าที่ดทศบาลต าบลเกาะแก้วและ รพ.สต              จ านวน 10 คน 
5.4 จิตอาสาพระราชทาน (๕๐๔) ต าบลเกาะแก้ว               จ านวน 15คน 
5.5 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์                                       จ านวน 40 คน 
5.6 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์       จ านวน 10 คน 

                                    รวม จ านวน      155  คน (คิดเป็นร้อยละร้อย) 
6. วันที/่สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
       วันที่ 10  สิงหาคม พ.ศ. 2563 วัดตาลวนาราม ตลาดดงกลาง และชุมชนเกาะแก้วครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน 
 
7. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 

 

    1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์       
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 นักศึกษา อาจารย์และ
เทศบาล ได้ท างานร่วมกันใน
เชิงรุกเพ่ือให้บริการวิชาการ

แก่ชุมชน 

กิจกรรมการเดินรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคไวรัส
โคโรน่าและไข้เลือดออก 

มีการท างาน
ร่วมกันเป็นภาคี
เครือข่ายทั้งคณะ

พยาบาลและ
เทศบาลต าบล
เกาะแก้วและ
ประชาชนจิต
อาสาในชุมชน
ต าบลเกาะแก้ว 
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2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมท า

กิจกรรม 

กิจกรรมการให้ความเรื่องโรคไข้เลือดออก 
การแจกทรายอะเบท การหยอดทรายอะเบท

ในท่อน้ าหน้าบ้านให้ทุกหลังคาเรือน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมีความ
พึงพอใจในระดับ

มากที่สุด 
 
      2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
2.1  เชิงปริมาณ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯร้อยละ 100 
บรรลุ 

ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการฯไม่น้อย
กว่า 3.51  

ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการฯไม่น้อยกว่า 4.88 บรรลุ 

2.2  เชิงคุณภาพ 
 มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การ

บริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
น้อย 2 องค์กร 
 

มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การบริการวิชาการแก่
สังคม จ านวน 2 หน่วยงานราชการ ได้แก่ 
เทศบาลต าบลเกาะแก้ว รพ.สต. ดงหวาย 
และประชาชนจิตอาสาต าบลเกาะแก้ว  

บรรลุ 

เชิงเวลา 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน 1 

วัน 
มีการด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ 1 วัน 

บรรลุ 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณประมาณการ 

20,000 บาท  
 

งบประมาณที่ใช้จริง 19,635 บาท คิดเป็น
ร้อยละ98.18 ของงบประมาณท่ีประมาณการ
ไว้ 

บรรลุ 

 
       
8. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม       
        ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม พอใจมากท่ีสุด X = 4.88  SD. = 0.26 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี
ความพึงพอใจสูงสุดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก X = 4.90 SD. = 0.37 พอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 98.00 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดด าเนินโครงการ X = 4.88   SD. = 0.39 พอใจมากที่สุดร้อยละ 97.60  และต่ าสุดคือ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ X = 4.86  SD. = 0.38 พอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 97.20 

 
9. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
     การจัดโครงการครั้งนี้มีประชาชนมีความสนใจเป็นจ านวนมากและแต่ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมได้ทั้งหมด 
เนื่องจากมีงบประมาณที่จ ากัดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้จ านวน 155 คน และการจัดโครงการมีความล่าช้าเนื่องจากโรค
ไข้เลือดออกเป็นโรคตามฤดูกาลจึงควรมีการจัดโครงการรณรงค์ตั้งเริ่มต้นฤดู หรือต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี จะ
ส่งผลให้การรณรงค์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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10. ภาพประกอบการด าเนินการ 
 

 
 

ภาพที่ 1  กล่าวเปิดงานโดย นายกสภาเทศบาลต าบลเกาะแก้ว 
 

 
 

ภาพที่ 2  กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ภาพที่ 3 การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน ตามหลักการ New Normal 
 

 
 

ภาพที่ 4 การประชาสัมพันธ์สัมพันธ์โครงการและพิธีกร โดยนักศึกษาพยาบาศาสตร์ 
 



14 
 

 
 

ภาพที่ 5  ตัวแทนแกนน าชุมชน ประชาชนจิตอาสา อสม. เจ้าหน้าสาธารณสุข รพ.สต. ดงหวาย 
                         เจ้าหน้าฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลต าบลเกาะแก้ว นักศึกษาพยาบาล และอาจารย์ ร่วมโครงการฯ 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 กิจกรรมเสวนาสร้างการรับรู้การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และการด าเนินชีวิตแบบ New Normal 
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ภาพที่ 7 ริ้วขบวนภาคีเครือข่าย คณะพยาบาลศาสตร์ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อสม.และประชาชนจิตอาสา 
 

 
 

ภาพที่ 8 กิจกรรมเดินรณรงค์รอบชุมชนเกาะแก้วเพ่ือเชิญชวน ประชาสัมพันธ์การร่วมรณรงค์และป้องกันโรคฯ 
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                           คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1. ช่ือโครงการ :  การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน  
                     ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1) อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร 
                                2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉตัร วริวรรณ              
                                3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ 
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ : อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
 4.1 เพ่ืออบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างมีคุณภาพ   
 4.2 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าจุลินทรีย์ท้องถิ่น (IMO- 
Indigenous Micro Organism) 
 4.3 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ (OM- 
Organic Matter) 
 4.4 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
  
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์  จ านวน 25 คน 
2. นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์    จ านวน 55 คน 
3. ประชาชนทั่วไป     จ านวน 20 คน 

                           รวม จ านวน  100 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
 

7. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ณ ศูนย์เรียนรู้บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
8. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
             1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุ 
ประสงค์       

ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ืออบรมเกี่ยวกับเทคนิคการ
เ ขี ย น โ ค ร งก า ร  แล ะกา ร
บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร อ ย่ า ง มี
คุณภาพ   

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหาร
โครงการอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ 
ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมและขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานที่
ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม 

ผู้ น า ชุ ม ช น ใ ห้
ค ว า ม ส น ใ จ
เกี่ยวกับการเขียน
โครงการ ซึ่งทาง
คณะนิติรัฐศาสตร์
จะได้น ามาเป็น
ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม
ต้องการในการรับ
บริการวิ ชาการ
ต่อไป 
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2 เ พ่ื อ อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร
เกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท า
จุ ลิ น ท รี ย์ ท้ อ ง ถิ่ น  (IMO- 
Indigenous  
Micro Organism) 
 

เป็นกิจกรรมในการฝึกอบรมการท าจุลินทรีย์
ท้ อ ง ถิ่ น  ( IMO-Indigenous Micro 
Organism) ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถน าทักษะนี้
ไปพัฒนาเป็นอาชีพได้  หรืออาจจะน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรือนได ้

 

3 เ พ่ื อ อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร
เกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท าปุ๋ย
จ า ก อิ น ท รี ย วั ต ถุ  (OM- 
Organic Matter) 

เป็นกิจกรรมในการฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับ
การท าปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ (OM- Organic 
Matter) ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถน าทักษะนี้ไป
พัฒนา เป็ นอาชีพ ได้  หรื ออาจจะน า ไป
ประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรือนได ้

 

4 เ พ่ื อ อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร
เกี่ยวกับทักษะการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เกี่ยวกับการท า
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 

เป็ นกิ จกร รม เกี่ ย วกับการท าจุ ลิ นทรี ย์
สังเคราะห์แสงที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าไป
ต่อยอดในการตลาดได้ เนื่องจากว่าจุลินทรีย์
สัง เคราะห์ก าลั ง เป็นที่นิยมของตลาดใน
ปัจจุบัน 

ผู้น าชุมชนที่ เข้า
ร่วมมีความสนใจ
จุลิ นทรี ย์ ชนิดนี้
เ ป็ น พิ เศษ โดย
อ ธิ บ า ย ว่ า 
สามารถน าไปสู่
การสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนได้ 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
2.1  เชิงปริมาณ  

 1) ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ค ว าม เ ข้ า ใ จ  เ ป็ น ไปต า ม
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 90 
เป็นไปตามเป้ าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จัดท าขึ้น โดยประเมินจากการลง
มือปฏิบัติในกิจกรรมของโครงการ 

บรรลุ 
 
 
 

2) จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิ ชาการที่ ส ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

ในการด าเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมสามารถน าไป
ต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 4 กิจกรรม 
อาทิ การสร้างศูนย์เรียนรู้ ในประเด็นนี้ทาง
ศูนย์เรียนรู้บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศกสามารถ
น าไปใช้กับการพัฒนาศูนย์ได้ และยังสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยชนิดต่างๆ ไป
ประยุกต์กับการเกษตรในครัวเรือนได้ 

บรรลุ 
 
 
 
 
 

3) จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยของคณะ 
 

การด าเนินโครงการสามารถประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตร์
การเมือง ความรู้เบื้องตนทางรัฐศาสตร์  

บรรลุ 
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2.2  เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ 

จั งหวัดร้อยเ อ็ด ได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และคณะสามารถบูรณาการ
กิ จ ก ร รมด้ า นก า รบริ ก า ร
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยได้ 
 
 
 
 
 
 

1) ประชาชนที่เข้าร่วมสามารถน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ การบริหาร
โครงการ และแนวทางในการจัดเตรียม
สถานที่และวิทยากรในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม 
นอกจากนี้ยังสามารถน าทักษะที่เกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติจริงในการท าปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรือน และยัง
สามารถน าไปต่อยอดทางการตลาดเ พ่ือ
เสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน 
2) การด าเนินโครงการสามารถประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตร์
การเมือง ความรู้เบื้องตนทางรัฐศาสตร์ 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงเวลา 
 ด าเนินโครงการวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563  
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

บรรลุ 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 มีการด าเนินการและใช้

จ่ายเงินตามโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563 

สามารถบริหารจัดการกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับงบประมาณได้  บรรลุ 

 
8. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
            โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการการสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสร้าง
งาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 
 
9. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
       - 
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10. ภาพประกอบการด าเนินการ 
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1. ช่ือโครงการ :  การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม                                        
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์               
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม  
                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์                                                             
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ 
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
          5.1 อาจารย์และนักศึกษาแต่ละสาขา จ านวน     80  คน 
          5.2 ประชาชนในหมู่บ้าน   จ านวน     200  คน 

5.3 กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ   จ านวน     30  คน 
                       รวม จ านวน      310  คน (คิดเป็นร้อยละร้อย) 
 
6. วันที่ / สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ   
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
7. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 

 

      1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์       
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 การเสริมสร้างพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
อ าเภอเสลภูมิ 

น าเพลงที่แต่งขึ้นเผยแพร่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ 
ในเขตพ้ืนที่ด าเนินโครงการ เพ่ือให้ผู้น า
หมู่บ้านได้เปิดให้ประชาชนในหมู่บ้านฟัง 
พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพ่ือให้ความรู้ โดยให้
คณาจารย์แต่ละสาขามีส่วนร่วมในการน าไป
แจก 

ประชาชนให้
ความสนใจ 

 
      2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
2.1  เชิงปริมาณ  

 ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จัดท าข้ึน 
 

ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท า
ขึ้นร้อยละ 100 

บรรลุ 
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2.2  เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
อ าเภอเสลภูมิ 

ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
อ าเภอเสลภูมิ 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงเวลา 
 การด าเนินงานแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลา 
การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาใน
ปีงบประมาณ 2563 

บรรลุ 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 มีการด าเนินการและใช้

จ่ายเงินตามโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563 

จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 20,000 บาท บรรลุ 

 
8. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวมอยู๋ในระดับมาก ( x

=5.26, S.D.=0.82) เมื่อพิจารณารายข้อค าถามแล้วพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกับความต้องการของท่าน ( x =5.39, S.D.=0.81) รองลงมาคือ การ
แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ( x =5.36, S.D.=0.91)  และ วัน เวลาที่ใชใ้นการจัดโครงการ/กิจกรรม 
( x =5.36, S.D.=0.97) ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรค ( x =
5.05 S.D.=1.09) ดังตาราง  
ตารางแสดง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
ข้อค าถาม x

 

S.D. แปลผล 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรม 5.16 0.88 มาก 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรค 5.05 1.09 มาก 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันดูแลตนเอง 5.17 1.12 มาก 
การแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 5.36 0.91 มาก 
วัน เวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 5.36 0.97 มาก 
ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกับความต้องการของท่าน 5.39 0.81 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวม 5.26 0.82 มาก 

 
9. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

ขยายพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการ 
 

10. เพลงที่แต่งขึ้นและภาพประกอบ 
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เพลงที่แต่งขึ้น 
เพลง ห่วงเจ้าคือเก่าเด้อ 

(สู้ COVID-19) 
ค ำร้อง / ท ำนอง : นิติกร สร้อยกุดเรือ 

  

A1. กะดนแล้วเด้ กับวันท่ีเฮาก้าวผ่าน         
      โรคร้ายมาพาล วันท่ีเฮาบ่ทันตั้งตัว 
      ระบาดเร็วหลาย สัมผัสร่างกาย ติดกันพันพัว   
      เป็นห่วงหลายเด้อ ให้ระวังตัว  ไปใสมาใส ใส่แมสเด้อหล่า 
 
A.2 จนมาวันนี้ กับโรคร้ายที่ยังไม่ผ่าน 
      ศูนย์การป้องกัน ออกมาตรการร่วมกันฟันฝ่า 
      โควิดไนท์ทีน โรคท่ีคุน้ชินเผ่ือมันกลับมา 
      ติดตามข่าวสารทุกวันเวลา ท่ัวโลกยังส่า ว่ายังหนักอยู่ 
 
B.  ไปใสมาใส ขอให้ใส่ใจช่วยกัน 
     สเปรล้างมือทุกวัน สวมหน้ากากกั้นโรคมันยังอยู่ 
     เป็นห่วงหลายเด้อ  ท ามาค้าขาย ล าบากอดสู 
     คงอีกบ่นาน โลกคงเข้าสู่ สถาการณ์โรคร้ายหายจ้อย 
 
A.3 กะดนแล้วเนาะ กับวันท่ีเฮาร่วมผ่าน        
     สถาการณ์ โควิดไนท์ทีน พรากคนหลายร้อย 
     ห่วงใยเจ้าเด้อ เบิ่งแยงกันเด้อ อย่าได้ท้อถอย 
     อดทนสู้ฝัน กันวันละหน่อย ฟ้าใหม่หลังฝน มันต้องงดงาม 
   
     อดทนกอ่นเด้อ คงบ่นานวัน โควิดหายพลัน ฝันต้องงดงาม 
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ภาพประกอบ 

 

วัดในพื้นที่ด าเนินโครงการ 

 

 

น าไปใช้บูรณาการ เผยแพร่ในวิชา 
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                     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1. ช่ือโครงการ :  อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ศศิกาญจน์  หมอกมีชัย 
                                อาจารย์ดวงดาว  ภูครองจิตร              
                                อาจารย์นุชศรา  นันโท 
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ  : อาจารย์ศศิกาญจน์  หมอกมีชัย 
                                           อาจารย์ดวงดาว  ภูครองจิตร              
                                           อาจารย์นุชศรา  นันโท 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
         4.1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชน 
         4.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
         4.3 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
          5.1 ประชาชนในชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
  ตัวแทนชุมชนหมู่   7   จ านวน  5  คน 
  ตัวแทนชุมชนหมู่   8   จ านวน  5  คน 
  ตัวแทนชุมชนหมู่  11   จ านวน  5  คน 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  11  จ านวน  1  คน  
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จ านวน  1  คน 
 5.2 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   
  อาจารย์ บุคลากร   จ านวน   9  คน 
  วิทยากร    จ านวน  1  คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  จ านวน  15  คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จ านวน   8  คน 
                                            รวมทั้งสิ้นจ านวน   50  คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
7. วันที่ / สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และพ้ืนที่ชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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7.สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

    1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์       
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จาก
การเรียนการสอนและการวิจัย
สู่การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชุมชน 

ส ารวจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประชาชนใน
พ้ืนที่ชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการลงพื้นที่
ส ารวจความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเพาะพันธ์พืช
สมุนไพร และการน าไปใช้ประโยชน์ และมีคู่มือ
ส าหรับการเรียนรู้สรรพคุณสมุนไพร 
โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการจัดการ
นวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการ 
รายวิชามนุษยสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ 

 

2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีบ้าน
นากระตึบ-นาเจริญ ต าบลทา่ม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย
พอเพียงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้สามารถ
บันทึกรายรับ-จ่ายในครัวเรือนได้ ว่าการมีพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้านสามารถลดรายจ่ายหรือลด
ต้นทุนการซื้อพืชผักสมุนไพรของครอบครัวและ
สามารถน าไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้แก่
ครอบครัว 

 

3 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชน  
รอบมหาวิทยาลัยฯ 

ด าเนินการและน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริการวิชาการและการจัดการความรู้ร่วมกับ
ชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยติดตามการ
ลงบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง จากการลดค่าใช้จ่าย/
ลดต้นทุนครอบครัวและสร้างรายได้จาก 
พืชสมุนไพร และการให้ความรู้ด้านการบัญชีรับ-
จ่ายพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน นักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 

2.1  เชิงปริมาณ  
 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ ของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ 
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรม ที่จัดท าข้ึน 
สมาชิก บ้านนากระตึบ-นาเจริญ หมู่ 7 
จ านวน 5 หลังคาเรือน 
สมาชิก บ้านนากระตึบ-นาเจริญ หมู่ 8 
จ านวน 5 หลังคาเรือน 
สมาชิก บ้านนากระตึบ-นาเจริญ หมู่ 11  
จ านวน 5 หลังคาเรือน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 หลังคาเรือน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่  11  จ านวน  1  คน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน  1  คน 
อาจารย์ บุคลากร    จ านวน   9  คน 
วิทยากร      จ านวน  1  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ   
                         จ านวน  15  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  
                         จ านวน  8  คน 
                    รวมจ านวน 50 คน 
ผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุ 

จ านวน  1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์คือ 
     การเชิญวิทยากร : อาจารย์ดวงเดือน  
เภตรา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มาให้ความรู้
แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการในกิจกรรมการอบรมบัญชีรับ-จ่าย
พอเพียงส าหรับลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านนา
กระตึบ-นาเจริญ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมดังนี้ 
สมาชิก บ้านนากระตึบ-นาเจริญ หมู่ 7 
จ านวน 5 หลังคาเรือน 
สมาชิก บ้านนากระตึบ-นาเจริญ หมู่ 8 
จ านวน 5 หลังคาเรือน 

บรรลุ 
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สมาชิก บ้านนากระตึบ-นาเจริญ หมู่ 11 
จ านวน 5 หลังคาเรือน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 หลังคาเรือน 
ผู้น าชุมชน จ านวน  2  คน 
และมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน  15  คน นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ จ านวน  8  คน 

จ านวน  1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ 3 รายวิชา คือ 
รายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เพ่ือเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
ชุนชนที่มต่ีอกิจกรรมการบริการวิชาการ
ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการจัดการ
นวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการ  
เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์/
จ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในอนาคต
ต่อไป 
รายวิชามนุษยสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ 
เป็นการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์
อันดีร่วมกันกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดจากกิจกรรมการบริการ
วิชาการ 
 

บรรลุ 

2.2  เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี
สามารถบูรณาการกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการกับ
การเรียนการอนและการวิจัย
ได้ 
 
 

ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จากการ
ได้บริโภคพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยให้ลด
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนของครอบครัวลงจากการซื้อ
พืชสมุนไพร และสร้างรายได้จากการจ าหน่าย
พืชสมุนไพรแก่ชุมชน โดย 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีสามารถบูรณา
การกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับ “อ่ิมสุข 

บรรลุ 
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สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย 
ณ ชุมชนบ้านนากระตึบ-นาเจริญ  
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

เชิงเวลา 
 ปี 2563 การด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา บรรลุ 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 

20,000 บาท 

มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการ
ในปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
1 ค่าจ้างท าป้าย 1,000 
ค่าวัสดุ 
1 ค่าวัสดุเพาะพันธ์กล้า 7,000 
2 ค่าดินเพาะพันธ์กล้า 2,000 
3 ค่าปุ๋ยมูลสัตว์ 1,000 
4 ค่าพันธ์ไม้ 5,420 
5 ค่าหมึกพิมพ์ 2,500 
6 ค่ากระดาษ A4  

(จ านวน 10 ริม x 108 บาท) 
1,080 

รวมทั้งสิ้น  20,000 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 

บรรลุ 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ 
 

8. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมการอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 

ความคิดเห็นต่อการบริการวิชาการ 
 

X  S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านกระบวนการของโครงการในการด าเนินงานโครงการ 4.95 0.08 ดีมาก 
2. ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.84 0.29 ดีมาก 
3. ด้านวิทยากร 4.93 0.24 ดีมาก 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.92 0.27 ดีมาก 

รวม 4.91 0.22 ดีมาก 
      
 จากข้อมูลในตาราง พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมอบรมบัญชี 
รับ-จ่ายพอเพียง”มีความเห็นต่อการบรากรวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กระบวนการของโครงการในการด าเนินงานโครงการ       
( X   = 4.95) ด้านวิทยากร (X   = 4.93) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X   = 4.92) และด้านวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (X   = 4.84)  
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สรุปผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ อายุ อาชีพ  
 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
11 
39 

 
22.00 
78.00 

รวม 50 100.00 
2.  อาย ุ
     20 – 29 ปี 
     30 –39 ปี 
     40 – 49 ปี 
     50 – 59 ปี 
     60 ปี ข้ึนไป 

 
24 
2 
9 
7 
8 

 
48.00 
4.00 
18.00 
14.00 
16.00 

รวม 50 100.00 
3. อาชีพ 
     เกษตรกร 
     ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     อาชีพอิสระ 
     อื่น ๆ โปรระบ ุ

 
16 
0 
0 
34 

 
32.00 
00.00 
00.00 
68.00 

รวม 50 100.00 

   จากตาราง พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมอบรมบัญชีรับ-จ่าย
พอเพียง” เป็นเพศหญิง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78  เป็นเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22  
มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18 อายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14 และอายุระหว่าง 30 –39 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 32 อาชีพอ่ืน ๆ เป็นข้าราชการเกษียรณอายุราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2 และนักศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 

ข้อมูลความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมการอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 

ด้านกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินโครงการ 

 

ด้านกระบวรการขั้นตอนในการด าเนินโครงการ X  S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. ล าดับขั้นตอนของโครงการมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.96 0.19 ดีมาก 
3. ขั้นตอนการลงทะเบียนมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
4. การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 4.98 0.14 ดีมาก 

รวม 4.95 0.80 ดีมาก 



31 
 

  จากตาราง พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมอบรมบัญชีรับ-จ่าย
พอเพียง” โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ล าดับขั้นตอนของโครงการมีความเหมาะสมและขั้นตอนการลงทะเบียนมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X   = 5.00) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ อยู่ในระดับดีมาก    
(X   = 4.98) และระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก (X   = 4.96) 
 

ข้อมูลความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมการอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 

ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ X  S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรพ้ืนบ้านไทยในชุมชน 

 

4.86 0.35 ดีมาก 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่แบบอ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย
ในชุมชน 

 
4.88 0.32 ดีมาก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของตนเองจากการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

 

4.88 0.32 
ดีมาก 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง 

 

4.94 0.23 
ดีมาก 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ สามารถท าการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
พอเพียง 

 

4.94 0.23 
ดีมาก 

รวม 4.84 0.29 ดีมาก 
 จากตาราง พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายพอเพียงและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการฯ สามารถท าการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง อยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.94) รองลงมาคือ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบอ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ 
ด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านไทยในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของตนเองจากการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.88) และผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านไทยในชุมชน อยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.86) 
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ข้อมูลความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมการอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 

ด้านวิทยากรในโครงการ 

 

ด้านวิทยากรในโครงการ X  S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. วิทยากรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านบัญชีรับ-
จ่ายพอเพียง 

 

4.92 0.27 ดีมาก 

2. วิทยากรมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้ 

 

4.94 0.23 ดีมาก 

3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบข้อสงสัย 4.94 0.23 ดีมาก 
รวม 4.93 0.24 ดีมาก 

  
 จากตาราง พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
วิทยากรมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ และวิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามและ
ตอบข้อสงสัย อยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.94) รองลงมาคือวิทยากรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง อยู่ในระดับดีมาก (X   = 4.92) 
 
ข้อมูลความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมการอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก X  S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมเพียงพอ  

4.92 0.27 ดีมาก 

2. สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม เพียงพอ  

4.92 0.27 ดีมาก 

3. อาหารว่าง เหมาะสม เพียงพอ 4.92 0.27 ดีมาก 
รวม 4.92 0.27 ดีมาก 

  
 จากตาราง พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมอบรมบัญชีรับ-จ่ายพอเพียง” 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X   = 4.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมเพียงพอ สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม เพียงพอและอาหารว่าง เหมาะสม เพียงพอ อยู่
ในระดับดีมาก ( X   = 4.92) 
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9. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
 จากผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตบ้านนากระตึบ-นาเจริญ (หมู่ 7, 8 
และ 11)  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด “ อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านไทย” 
เพ่ือให้การประเมินโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมี
ข้อเสนอแนะในการน าผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ และงานวิจัย
ต่อไป ดังนี้ 
          1. ควรจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชนตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ควรจัดท าแผนระยะยาว “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” หรือ “การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและใช้
ประโยชน์สมุนไพรในชุมชน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพราะโครงการ
ที่ท าในปัจจุบันเป็นโครงการระยะสั้น การเห็นผลส าเร็จจึงไม่อาจเกิดได้ในเวลา 1 -2 เดือน จึงควรเป็นบริการ
วิชาการท่ีควรท าเป็นระยะ เนื่องจากการปลูกพืชสมุนไพร ใช้เวลานานในการเจริญเติบโต และการเก็บผลผลิต 
 3. ควรปรับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการพิจารณา ตาม
ข้อเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการท าโครงการเป็นการวิจัย  ปฏิบัติการ และการท าโครงการต่อ
ยอดหมู่บ้านต้นแบบด้านสมุนไพรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
 4. ควรสนับสนุนให้นักวิชาการ/นักวิจัย ภายในคณะและจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันถอด
บทเรียนและหาข้อสรุปทางวิชาการเพ่ือเป็นข้อสรุปของแนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการ
ส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของคนในชุมชน โดยจัดท าเป็นแผนงานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและเป็นแผนงานระยะยาว  
 5. ควรท าวิจัยเรื่อง “แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน” โดยท าในพ้ืนที่หมู่บ้านเดิมที่มีความหลากหลายของบริบทและเทคนิค
วิธีการปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้  
 6. ควรสรุปประเด็นต่าง ๆ จากผลการประเมินโครงการเพ่ือน าเสนอ ต่อพ้ืนที่หมู่บ้านที่เป็นลักษณะ 
“การคืนข้อมูลสู่ชุมชน” เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องและแกนน าชาวบ้าน รวมทั้งประชาชนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ถึงผลงานของตนเอง ทั้งในประเด็นที่ดีและประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม  
 7. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบ โดย
จัดท าโครงการพัฒนาต่อเนื่องและต่อยอดหมู่บ้านเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทย
ในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ เพ่ือให้เป็นต้นแบบที่ดีของหมู่บ้าน ต าบล และจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป 
 8. ควรมีการก ากับติดตามผลที่เกิดจากการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาต่อไป 
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10. ภาพประกอบการด าเนินการ 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1. ช่ือโครงการ :  การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง  
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ : อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง  
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
 4.1 เพ่ือจัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจการตลาดออนไลน์เพ่ือขายสินค้าทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 4.2 เพ่ือจัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจสามารถใช้ทักษะการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
          5.1 ประชาชนผู้สนใจในเขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน     11  คน  
                           รวม จ านวน      11 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 22) 
          ดังนี้  1. นายวิเชียร  สุทธิประภา 
   2. นายวิทวัส   สุทธิประภา 
   3. นายดนุพล   ฟินสนเทียะ 
   4. นายธนพัฒน์   เวชกามา 
   5 นายภานุพงศ์  ชุมตรีนอก 
   6. นายจิรายุ   วิเชียรด ี
   7. นายณฐพล   ตันซื่อ 
   8. นายชัยนันท์   สลางสิงห์ 
   9. นางสาวศุภลักษณ์  ธิศาลา 
   10. นางสาวอัดธิดา  วิลาศรี 
   11.นางสาวจิรพรรณ  กรรมฤกร์ 
 
6. วันที่ / สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 3303 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
7. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 

 

1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์       
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ือจัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจ
การตลาดออนไลน์เพ่ือขายสินค้าท้ัง
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

การบรรยายและลองท าตามค าแนะน า ผู้อบรมได้เห็น
ภาพและแนวทาง
ชัดเจนขึ้น 

2 เพ่ือจัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจ
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า ฝึกปฏิบัติได้ตาม
ตัวอย่าง 
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
2.1  เชิงปริมาณ  

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 
คน 
 

มีผู้เข้าร่วมการอบรม 11 คน ไม่บรรลุ ได้เพียง
ร้อยละ 22 จาก
เป้าร้อยละ 80 

2.2  เชิงคุณภาพ 
 

ท าได้ร้อยละ 80 
ผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมมีความรู้ความเข้าใจ 

บรรลุ สามารถใช้
งานได้ตาม
ตัวอย่าง 90% 

เชิงเวลา 
 ระยะเวลา 2 วัน อบรมได้ตามกรอบเวลา บรรลุ 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณ 20,000 บาท ใช้จ่ายไป 5,350 บาท ไม่บรรลุ 

 
8. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
            โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมการอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 

https://forms.gle/8q2SGSEdJ2oQfAa3A 

 
 
9. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

ต้องเพ่ิมในส่วนการประชาสัมพันธ์และผู้ที่มีความสนใจจะท าธุรกิจออนไลน์ หรือ ท าแบบสอบถามก่อนการ
อบรม เพ่ือให้เลือกเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม 
 

https://forms.gle/8q2SGSEdJ2oQfAa3A
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10. ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1. โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างย่ังยืน   
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ 
                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก     นางสาวณิชากมล ศรีอาราม 
  นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง          นายวัชรกร  เนตรถาวร 

 นายประจิตร  ประเสริฐสังข์          นางสาวพรทิวา  สารจนัทร์ 
                                    นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก 
                                   นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง           
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบลเกาะแก้ว และต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบลเกาะแก้วและต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนต าบลเกาะแก้วและต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

 

5.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
          5.1 ประชาชนในต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน    53  คน 
          5.2 ประชาชนในต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน    42  คน 
                                       รวม จ านวน   95  คน   (คิดเป็นร้อยละ 95 ) 
6.  วันที่ / สถานที่ด าเนินโครงการ   
  1) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ณ วัดตาลวนาราม ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด                                          

                     2) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
7. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
          1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุ 
ประสงค์       

ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ
คิดเห็น 

1 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็น
แนวทางในการป้องกันแก้ไข
เกี่ยวกับปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบลเกาะแก้ว 
และต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิทยากร โดยรศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ได้อบรมให้
ความรู้ให้ประชาชนในต าบลเกาะแก้วและต าบล
นาเมือง เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ 
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.06 
อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 81.20 และ
ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 83.00 
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2 เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนต าบลเกาะแก้วและต าบล
นาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ประชาชนในต าบลเกาะแก้วและต าบลนาเมือง มี
ส่วนร่วมและสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 
83.60 และค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 80.40 

 

3 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชุมชนต าบลเกาะแก้ว
และต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม ในต าบลเกาะแก้ว 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 84.00 และต าบลนาเมือง 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 80.60 

 

4 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

ต าบลเกาะแก้วและต าบลนาเมืองเป็นชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญใน
การพัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุมชน พึ่งพาตนเองได้ และ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 

 
     2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
2.1  เชิงปริมาณ  

 
 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมบริการด้านวิชาการท่ีจัดท า
ขึ้น ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 95 คน จาก
ทั้งหมด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 95 

บรรลุ 
 

 

2) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวมได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 

บรรลุ 
 

3) ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ ความ
เข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวมได้รับความรู้ความเข้าใจ
จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.10 

บรรลุ 
 
 

4) จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผู้เข้าร่วมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ด้าน 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง และ 2.การท าอาชีพที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบัน 
 

บรรลุ 
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2.2  เชิงคุณภาพ 
 

ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 
 
 
 

ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ ได้แก่ 
ประชาชนในชุมชนต าบลเกาะแก้ว จ านวน 
14 หมู่บ้าน และชุมชนต าบลนาเมือง 
จ านวน 20 หมู่บ้าน ผู้น าและสมาชิกแต่ละ
หมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุมชน พ่ึงพา
ตนเองได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

บรรลุ 
 
 
 
 
 

เชิงเวลา 
 การด าเนินงานแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลา 
การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ก าหนด 

บรรลุ 
 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตาม

โครงการในปีงบประมาณ 2563 
มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตาม
โครงการในปีงบประมาณ 2563 

บรรลุ 
 

 
4. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
              1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14  มีอายุระหว่าง 48-52 ปี จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 30.61  ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ 2563 การอบรม
เชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
ความพึงพอใจในบริการตาม และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  ล าดับ 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ 2563 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
 

โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.24 0.52 พอใจมาก 84.80 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 4.29 0.51 พอใจมาก 85.80 

3.  ความพึงพอใจในบริการ 4.13 0.52 พอใจมาก 82.60 
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4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.13 0.55 พอใจมาก 82.60 

รวมเฉลี่ย 4.20 0.53 พอใจมาก 84.00 

 

              2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10  มีอายุระหว่าง 48-52 ปี จ านวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ 43.90  ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 78.05 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ 2563 การอบรม
เชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80.60 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพอใจมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจใน
บริการ ความพึงพอใจในวิทยากรและความพึงพอใจในการจัดโครงการ ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ 2563 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 3.98 0.37 พอใจมาก 84.80 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 4.01 0.36 พอใจมาก 85.80 

3.  ความพึงพอใจในบริการ 4.06 0.40 พอใจมาก 82.60 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.07 0.44 พอใจมาก 82.60 

รวมเฉลี่ย 4.03 0.40 พอใจมาก 80.60 

 
9. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป  
- 
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10. ภาพประกอบการด าเนินการ 
        2.1 ภาพผู้น าชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน ของต าบลเกาะแก้ว เข้าร่วมโครงการ  
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ วัดตาลวนาราม ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 

 
 



46 
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        2.2 ภาพผู้น าชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้าน จ านวน 20 หมู่บ้าน ของต าบลนาเมือง เข้าร่วมโครงการ  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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