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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินโครงการ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงชื่อ.......................................
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง)
ผู้รายงานโครงการ

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

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

ลงชื่อ.......................................
(นายประจิตร ประเสริฐสังข์)
ผู้รายงานโครงการ
ลงชื่อ.......................................
(นางสาวณิชากมล ศรีอาราม)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายวัชรกร เนตรถาวร)
ผู้รายงานโครงการ
ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์)
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

หัวหน้าหน่วยงาน
ลงชื่อ.......................................
(อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน........พ.ศ.....2563.......
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการ
ศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร นางสาวพรทิวา สารจันทร์ และนางสาวลัดดา คุณหงส์
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร นางสาวพรทิวา สารจันทร์ และนางสาวลัดดา คุณหงส์
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน
4.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4.3 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
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5. เป้าหมาย
5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (output)
1) ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมบริการด้านวิชาการที่จัดทาขึ้นร้อยละ 80
2) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 80
3) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละคณะๆ ละ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
4) ผู้เข้ารับบริการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการร้อยละ 80
5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome)
เชิงปริมาณ
1) ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้น
ร้อยละ 50
2) จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 6 กิจกรรม
3) จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของ
แต่ละคณะ จานวน 12 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะ
สามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
1. ณ พื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
ประชาชน ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 3.1.1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กร
นวัตกรรม จานวนเงิน 116,931 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
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10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
หมวดงบรายจ่าย

งบประมาณ
(บาท)

งบดาเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรค
ระบาด
โควิด-19 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
• ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 2 ชั่วโมง x 1วัน x 600 บาท
2,400
• ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
5,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
720
• ค่าวัสดุ
- ชุดเจลล้างมืออนามัย 10 ชุด x 500 บาท
5,000
- ชุดสเปรย์แอลกอฮอล์ 10 ชุด x 300 บาท
3,000
- ท่อ PVC ข้อต่อ PVC และฟีล์มยืดใส
4,100
รวม
20,220
กิจกรรมที่ 2 การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคไข้เลือดออก
แก่ประชาชนตาบลเกาะแก้ว (คณะพยาบาลศาสตร์)
• ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทน อสม. เดินเยี่ยมบ้านเชิงรุกทุกครัวเรือน (จานวน 10 คน X 200 บาท)
2,000
• ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างอาจารย์และบุคลากรและผู้ร่วมงาน (จานวน 2 มื้อ X 80 คน X 35 บาท)
5,600
- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน (จานวน 80 คน X 60 บาท)
4,800
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (จานวน 75 คน X 40 บาท)
3,000
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา (จานวน 2 มื้อ X 75 คน X 25 บาท)
3,750
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
215
รวม
19,365
กิจกรรมที่ 3 การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน
ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (คณะนิติรัฐศาสตร์)
• ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ (๑๐๐ คน X ๕๐ บาท X ๑ มื้อ)
5,000
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ (๑๐๐ คน X ๒๕ บาท X 1 มื้อ)
2,500
• ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตในการอบรมต่าง ๆ เช่น (กระดาษ A ๔ /กากน้าตาล/ถังพลาสติก/
9,996
นมสด/ฯลฯ)
รวม
17,496
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หมวดงบรายจ่าย

งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอาเภอเสลภูมิ (คณะครุศาสตร์)
• ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาแต่งเพลงพร้อมบันทึกเสียง
10,000
- ค่าจ้างทาแผ่นพับ (จานวน 300 แผ่น X 30 บาท)
9,000
• ค่าวัสดุ
- ค่าแผ่นซีดี (จานวน 40 แผ่น X 25 บาท)
1,000
รวม
20,000
กิจกรรมที่ 5 อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
• ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาป้าย
1,000
• ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุเพาะพันธุ์กล้า ดินเพาะกล้า ปุ๋ยขี้ไก่ พันธุ์ไม้
15,420
- ค่าหมึกพิมพ์
3,580
รวม
20,000
กิจกรรมที่ 6 การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
• ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
950
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม + ค่าอาหารกลางวัน
4,400
รวม
5,350
กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
• ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)
5,000
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 วัน)
8,000
• ค่าวัสดุ
- ค่าปากกา (จานวน 100 ด้าม x 5 บาท)
500
- ค่ากระดาษพรู๊ฟ (จานวน 20 แผ่น x 5 บาท)
100
- ปากกาเคมี 12 สี (จานวน 2 ชุด x 200 บาท)
400
- ซองพลาสติกสาหรับใส่เอกสารประกอบการอบรม (จานวน 100 ซอง x 5 บาท)
500
รวม
14,500
รวมกิจกรรมที่ 1
116,931
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการวงจร
กิจกรรม /การดาเนินการ
PDCA
1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ
1.3 จัดเตรียมโครงการ
1.4 เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน
2.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป
(ACTION)

ระยะเวลา
มิถุนายน 2563

กรกฎาคม – สิงหาคม
2563

กันยายน 2563
กันยายน 2563

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
1. กิจกรรม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรค
ระบาด โควิด-19
คณะศิลปศาสตร์ แ ละวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมความรอบรู้ด้านสุ ขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้ อ
COVID-19 ให้ความรู้การทาผลิตภัณฑ์ เจลอนามัยสูตรสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด ฝึกปฏิบัติผสม
เจลอนามัยสูตรสมุนไพรเพื่อฆ่าเชื้อโรคสาหรับใช้ในชุมชน และฝึกปฏิบัติสร้างนวตกรรมเครื่องกดเจลไร้มือสัมผัส
จากท่อ PVC ให้กับประชาชนตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80
2. กิ จ กรรมการสร้ า งการรั บ รู้ ภ าวะสุ ข ภาพด้ า นการป้ อ งกั น โรคไวรั ส โคโรน่ า 2019 และโรค
ไข้เลือดออกแก่ประชาชนตาบลเกาะแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ใน หัวข้อ โรคไข้เลือดออก เสวนา หัวข้อการปฏิบัติแบบ
New Normal เพื่อป้ องกัน โรคไวรั ส โคโรน่า 2019 และกิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไวรัส
โคโรน่าและไข้เลือดออก การแจกทรายอะเบท การหยอดทรายอะเบทในท่อน้าหน้าบ้านให้ทุกหลังคาเรือนให้กับ
ประชาชนในตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วมให้การ
บริการวิชาการแก่สังคม จานวน 2 หน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลตาบลเกาะแก้ว รพ.สต. ดงหวาย และ
ประชาชนจิ ต อาสาต าบลเกาะแก้ ว โดยภาพรวมผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60
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3. กิจกรรม การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่
ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างมี
คุณภาพ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมและขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานที่ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม การฝึกอบรมการทาจุลินทรีย์ท้ องถิ่น
(IMO-Indigenous Micro Organism) การทาปุ๋ยจากอินทรียวัตถุ (OM- Organic Matter) และการทาจุลินทรีย์
สั ง เคราะห์ แ สงให้ กั บ ประชาชนในชุ ม ชนบุ ญ นิ ย มร้ อ ยเอ็ ด อโศก อ าเภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ให้สามารถนาทักษะนี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพประยุกต์ใช้กับการเกษตรในครัวเรือนได้ โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00
4. กิจกรรม การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอาเภอเสลภูมิ
คณะครุศาสตร์ ได้เสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอาเภอเสลภูมิ นาเพลงที่แต่งขึ้นเผยแพร่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขต
พื้นที่ดาเนินโครงการ เพื่อให้ผู้นาหมู่บ้านได้เปิดให้ประชาชนในหมู่บ้านฟัง พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อให้ความรู้
โดยให้คณาจารย์แต่ละสาขามีส่วนร่วม โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดั บ
มากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.26 คิดเป็นร้อยละ 87.67
5. กิจกรรม อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้สารวจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร และ
การนาไปใช้ประโยชน์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีรับ -จ่ายพอเพียงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถ
บันทึกรายรับ-จ่ายในครัวเรือนได้ ว่าการมีพืชสมุนไพรพื้นบ้านสามารถลดรายจ่ายหรือลดต้นทุนการซื้อพืชผัก
สมุนไพรของครอบครัวและสามารถนาไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว นาเสนอแนวปฏิ บัติที่ดี ติดตาม
การลงบั ญ ชี รั บ -จ่ า ยพอเพี ย ง จากการลดค่ า ใช้ จ่ า ย/ลดต้ น ทุ น ครอบครั ว และสร้ า งรายได้ จ ากพื ช สมุ น ไพร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาชนในชุมชนบ้านนากระตึบ -นาเจริญ ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.91 คิด
เป็นร้อยละ 98.20
6. กิจกรรม การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ช่องทาง
การตลาดออนไลน์ การขายสินค้าไปต่างประเทศ การนาเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน การทาตลาดผ่านFacebook
และ google การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ การตลาดบน Youtube ให้กับประชาชนผู้สนใจในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ใ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คิดเป็น
ร้อยละ 90.00
7. กิจกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระดมความ
คิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต-อนาคต เพื่อให้ประชาชนในอาเภอเสลภูมิ ได้แก่
ประชาชนในชุมชนตาบลเกาะแก้ว จานวน 14 หมู่บ้าน และชุมชนตาบลนาเมือง จานวน 20 หมู่บ้าน ผู้นาและ
สมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมได้ด้วยชุมชน พึ่งพาตนเองได้ และ
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ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 คิด
เป็นร้อยละ 82.00
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้รับบริการเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม
บริการด้านวิชาการที่
จัดทาขึ้นร้อยละ 80

ผลการดาเนินโครงการ

ที่

โครงการ

1 การเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดเชื้อโควิด-19 และ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านการ
ป้องกันโรคระบาด โควิด-19
2 การสร้างการรับรู้ภาวะ
สุขภาพด้านการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออก แก่ประชาชน
ตาบลเกาะแก้ว
3 การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็น
ฐาน เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชน
บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก
อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4 อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้
ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย
5 การเสริมสร้างพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
อาเภอเสลภูมิ
6 การอบรมการสื่อสารและ
การตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์
7 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
(เฉลี่ยร้อยละ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ร้อยละ
ผู้รับบริการ
100

บรรลุ

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100



คณะนิติ
รัฐศาสตร์

100



คณะ
บริหารธุรกิจและ
การบัญชี
คณะครุศาสตร์

100



100



คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

22



สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

95



คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์



88.14


บรรลุ
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ลาดับ

เป้าหมาย

13.1 เชิงปริมาณ
2) ผู้เข้ารับบริการตาม
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมมีความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ 80

ผลการดาเนินโครงการ

ที่

โครงการ

1 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
เชื้อโควิด-19 และส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านการป้องกัน
โรคระบาด โควิด-19
2 การสร้างการรับรู้ภาวะ
สุขภาพด้านการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออก แก่ประชาชน
ตาบลเกาะแก้ว
3 การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็น
ฐาน เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชน
บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก
อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4 อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้
ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย
5 การเสริมสร้างพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
อาเภอเสลภูมิ
6 การอบรมการสื่อสารและ
การตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์
7 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
(เฉลี่ยร้อยละ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ร้อยละ
ผู้รับบริการ
มีความรู้
ความเข้าใจ
80

บรรลุ

97.20



คณะนิติ
รัฐศาสตร์

90



คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
คณะครุศาสตร์

80



100



90



82.10



คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจยั
และพัฒนา



88.47


บรรลุ

10
ลาดับ

เป้าหมาย

13.1 เชิงปริมาณ
3) คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม
โครงการของแต่ละ
คณะๆ ละ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5

ผลการดาเนินโครงการ

ที่

โครงการ

1 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
เชื้อโควิด-19 และส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านการป้องกัน
โรคระบาด โควิด-19
2 การสร้างการรับรู้ภาวะ
สุขภาพด้านการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออก แก่ประชาชน
ตาบลเกาะแก้ว
3 การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็น
ฐาน เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชน
บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก
อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4 อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้
ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย
5 การเสริมสร้างพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
อาเภอเสลภูมิ
6 การอบรมการสื่อสารและ
การตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์
7 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ผู้รับบริการ
เข้าร่วม
89.5

ร้อยละ

คณะพยาบาล
ศาสตร์

24

3

คณะนิติ
รัฐศาสตร์

20

3

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
คณะครุศาสตร์

42

3

110

3

12

1

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจยั
และพัฒนา

7

3

297.5
50
16.81
24.54

บรรลุ

11
ลาดับ

เป้าหมาย

13.1 เชิงปริมาณ
4) ผู้เข้ารับบริการตาม
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินโครงการ

ที่

โครงการ

1 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
เชื้อโควิด-19 และส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านการป้องกัน
โรคระบาด โควิด-19
2 การสร้างการรับรู้ภาวะ
สุขภาพด้านการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 และโรค
ไข้เลือดออก แก่ประชาชน
ตาบลเกาะแก้ว
3 การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็น
ฐาน เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชน
บุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก
อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4 อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้
ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย
5 การเสริมสร้างพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
อาเภอเสลภูมิ
6 การอบรมการสื่อสารและ
การตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์
7 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
(เฉลี่ยร้อยละ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ /
ไม่บรรลุ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ
95.80

บรรลุ

คณะพยาบาล
ศาสตร์

97.60



คณะนิติ
รัฐศาสตร์

90.00



คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี
คณะครุศาสตร์

87.67



98.20



คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจยั
และพัฒนา

90.00



82.00



คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์



91.61


บรรลุ

12
ลาดับ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินโครงการ
บรรลุ / ไม่บรรลุ
13.1 เชิงปริมาณ
ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไป ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ
บรรลุ
ตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่ เกีย่ วกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดทาขึ้น ร้อยละ 80
สรุปองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ
ของแต่ละคณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน
มีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 82.00
1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโค
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถ
วิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 6 กิจกรรม
การป้องกันโรคระบาด โควิด-19
2. การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้าน
การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019
และโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน
ตาบลเกาะแก้ว
บรรลุ
3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
การใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยม
ร้อยเอ็ดอโศก อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4.การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตอาเภอเสลภูมิ
5. อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วย
สมุนไพรพื้นบ้านไทย
6. การอบรมการสื่อสารและการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์
7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มี
ไม่บรรลุ
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ การบูรณาการกับการเรียนการสอน
วิจัยของแต่ละคณะ จานวน 12 กิจกรรม และการวิจัยของแต่ละคณะ จานวน 9
กิจกรรม มีดังนี้
1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อ
โควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
การป้องกันโรคระบาด โควิด-19
มี 3 กิจกรรม ทีม่ ีการบูรณาการกับ

13
การเรียนการสอนในรายวิชา รายวิชา
การพัฒนาอนามัยชุมชน รายวิชา
พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริม
สุขภาพรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ รายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยรายวิชาหลักการควบคุม
ป้องกันโรค และรายวิชาระบาดวิทยา
รายวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผน
ไทยรายวิชาอิเลคโทรนิกส์สู่ชุมชน
2. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
การใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยม
ร้อยเอ็ดอโศก อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มี 4 กิจกรรม ที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้น
ทางรัฐศาสตร์
3. อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วย
สมุนไพรพื้นบ้านไทย มี 1 กิจกรรม
ทีม่ ีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการ
จัดการนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการ
รายวิชามนุษยสัมพันธ์ สาขาวิชาการ
จัดการ
4. การอบรมการสื่อสารและการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์ มี 1 กิจกรรม
ทีม่ ีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
13.2 เชิงคุณภาพ
ประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น และทุกคณะสามารถบูรณาการ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยได้

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 83.20 และคณะต่างๆ
สามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยได้

บรรลุ

14
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
รายละเอียดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1

2

3

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
เรียนการสอนและการวิจัยสู่การ
นาไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรมได้รับ
บริการทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้
จากการให้บริการวิชาการ ตามความ
เชี่ยวชาญ และความถนัดของคณะนั้นๆ
โดยภาพรวมผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมมีความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ 88.47
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ได้ส่งเสริมสนับสนุนทุกคณะให้บริการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อ วิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ให้ชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติทาให้
ประชาชนในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
ทุกคณะสามารถบูรณาการกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยได้
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในทุกกิจกรรมได้เสริมสร้างกระบวนการมี
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บริการ โดย
ร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานทุก
กิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์

ความคิดเห็น
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
ภาพประกอบการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรมที่ 1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด
โควิด-19

ภาพกิจกรรมที่ 2. การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคไข้เลือดออกแก่
ประชาชนตาบลเกาะแก้ว
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ภาพกิจกรรมที่ 3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน
ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมที่ 4. การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอาเภอเสลภูมิ
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ภาพกิจกรรมที่ 5. อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย

ภาพกิจกรรมที่ 6. การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

19

ภาพกิจกรรมที่ 7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
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ภาคผนวก 2
- โครงการ
-เล่มรายงานผลการดาเนินงาน

