
0 
 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
 
 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
(นางสาวลัดดา  คุณหงส์ ) 

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

ลงชื่อ...................................... 
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง) 

ผู้รายงานโครงการ 
 
 

ลงชื่อ....................................... 
(นางสาวพรทิวา  สารจันทร์) 

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
   (นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม) 

ผู้รายงานโครงการ 
 
 

ลงชื่อ....................................... 
 (นายประจิตร ประเสริฐสังข์) 

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์) 

     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 

ลงชื่อ...................................... 
(อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
         เขียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

                                                        วันที่.....12....เดือน....กันยายน......พ.ศ.....2563..... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
              ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการ
และการจัดการความรู้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จ
สิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอ 
เสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค ์วิเศษสัตย์   
                                 นางสาวลัดดา  คุณหงส์  นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง   
                                 นางสาวพรทิวา  สารจันทร์  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม 
                                 นายประจิตร ประเสริฐสังข์  นายวัชรกร  เนตรถาวร 

                                
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์             

                                     วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์  นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง   
                                 นางสาวพรทิวา  สารจันทร์  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม 
                                 นายประจิตร ประเสริฐสังข์  นายวัชรกร  เนตรถาวร 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

4.1 เพ่ือน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
4.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของหน่วยงานได้ 
4.3 เพ่ือคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 

  
5. เป้าหมาย 
 5.1  ด้านปริมาณ 
  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน 80 คน 
 5.2  ด้านคุณภาพ 
  บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและพัฒนาองค์กร จนกลายเป็นชุมชนนักปฏิบัติ และ
ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 

วันที่ 9 กันยายน  พ.ศ. 2563 
   

8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน  68 คน    
    
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 3.1.1.18  โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กร
นวัตกรรม จ านวนเงิน 20,250 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

หมวดงบรายจ่าย 
 

 งบประมาณ 
(บาท)  

• ค่าใช้สอย  
 - ค่าจ้างท ารูปเล่มแนวปฏิบัติที่ดี 1,800 
 - ค่าจ้างท าเกียรติบัตร  1,350 
 - ค่าจ้างท าโล่รางวัล  5,000 
 - ค่าจ้างท าโปสเตอร์  5,700 
 - ค่าจ้างท าอาหารว่าง / - ค่าอาหารกลางวัน 6,400 

รวม 20,250 
 
11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      ผลการด าเนินงานการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 

การด าเนินการวงจร  
PDCA 

กิจกรรม /การด าเนินการ ระยะเวลา 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ 
1.3 จัดเตรียมโครงการ 
1.4 เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 

เมษายน-พฤษภาคม 2563 

2. ขั้นด าเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม –กันยายน
2563 
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2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

     - การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู้ 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

กันยายน 2563 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป กันยายน 2563 

 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
     12.1 รายงานผลการประเมินการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้
 1) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานด้านบริการวิชาการ กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่
ความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 68 แบบปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลเบื้องต้น 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ   

ชาย 26 38.24 
หญิง 42 61.76 
รวม 68 100.0 

2.อายุ   
18 – 22 ปี 27 39.71 
23 - 27 ปี 13 19.12 
28 - 32 ปี 9 13.24 
33-37 ปี 9 13.24 
38-42 ปี 6 8.82 
43-47 ปี 4 5.88 

รวม 49 100.00 
3.ผู้เข้าร่วม 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา 

 
17 
51 

 
25.00 
75.00 

รวม 68 100.0 
 
            จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  42 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.76  มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จ านวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ 39.71  ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  



4 
 

2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการ กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ เข้าร่วม กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ปรากฏผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ  ความพึงพอใจในผู้น าเสนอ ความพึงพอใจในบริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) น ามาหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2553) 

  พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51 – 5.00 คะแนน 
  พึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51 – 4.50 คะแนน 
  พึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.51 – 3.50 คะแนน 
  พึงพอใจในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.51 – 2.50 คะแนน 
  พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00 – 1.50 คะแนน 
และน าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวม  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจรายด้าน  
 
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
ประจ าปีการศึกษา 2562โดยน าเสนอเป็นภาพรวม ดังตารางที ่2 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 2562  
โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.08 0.33 พอใจมาก 81.60 

2.  ความพึงพอใจในผู้น าเสนอ 4.10 0.33 พอใจมาก 82.00 

3.  ความพึงพอใจในบริการ 4.13 0.37 พอใจมาก 82.60 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.06 0.42 พอใจมาก 81.20 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.37 พอใจมาก 82.00 

 
 จากตาราง  พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ ประจ าปี
การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความพึงพอใจในบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในผู้น าเสนอ ความพึงพอใจในการจัด
โครงการ และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  ล าดับ 
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13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 68 คน จาก
ทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 85  

บรรลุ 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 
 
 

ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวมท่านได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 82.00 

บรรลุ 
 
 

จ านวนผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
จ านวน 6 ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ 
จ านวน 10 ผลงาน ได้แก่  
1.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (กลุ่มการวิจัย) 
1.2 การเบิกจ่ายโครงการวิจัยและการ
เบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัยละงานสร้างสรรค์ 
(กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน) 
1.3 เทคนิคการบริการวิชาการแก่
สังคมอย่างมีคุณภาพ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 
1.4 การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
(กลุ่มการผลิตบัณฑิต) 
1.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ในรายวิชา NUS 
2303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (กลุ่มการ
ผลิตบัณฑิต) 
1.6 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางเพ่ือ
พัฒนาการขอต าแหน่งทางวิชาการ
(กลุ่มการผลิตบัณฑิต) 
1.7 พัฒนางานให้บริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ในรูปแบบ
ออนไลน์ (กลุ่มการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน) 
 

บรรลุ 
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13.2  เชิงคุณภาพ 
 บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติและพัฒนาองค์กร จนกลายเป็น
ชุมชนนักปฏิบัติ และก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 
( = 4.06)  ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

 
 

บรรลุ 
 
 
 

 

 
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
 
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ือน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 

โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมน าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี โดยแยกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้  
1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย  
3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ 
ที่ด ีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ตามบริบทของหน่วยงานได้ 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมน าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดไีด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากคณะ
และหน่วยงาน และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  ( = 4.06)  ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่
ความส าเร็จ 

คณะและหน่วยงานต่างๆ ไดส้่งผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จเข้าประกวด
รวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแยกเป็น 6 
กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
จ านวน 5 ผลงาน 2) ด้านการวิจัย 3) 
ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย
สถาบันจัดการความรู้ได้จัดท าโปสเตอร์
เพ่ือให้ผู้ส่งผลงานน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากคณะ
และหน่วยงานได้พิจารณาตัดสินให้
คะแนนการน าเสนอผลงาน         

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

X
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ภาคผนวก 
1. ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 

 

 
 

 

 



8 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


