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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 

 
ลงชื่อ....................................... 

(นายวัชรกร  เนตรถาวร) 
ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

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

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
         เขียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

                                                        วันที่.....30....เดือน....กันยายน......พ.ศ.....2563..... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
              ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ 
ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอ 
เสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค ์วิเศษสัตย์   
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง   

                                   นางสาวลัดดา  คุณหงส์  นางสาวพรทิวา  สารจันทร์  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม                             
                                 นายประจิตร ประเสริฐสังข์  นายวัชรกร  เนตรถาวร 

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

                                     วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์  นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง   
                                 นางสาวพรทิวา  สารจันทร์  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม 
                                 นายประจิตร ประเสริฐสังข์  นายวัชรกร  เนตรถาวร 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
           5.1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน 
           5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
           5.3 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
  
5. เป้าหมาย 
 5.1  ด้านปริมาณ 
      1) ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าข้ึน 
 ร้อยละ 80                    
               2) กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม 
               3) กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละ
คณะ จ านวน 12 กิจกรรม 
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 5.2  ด้านคุณภาพ 
  ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทุกคณะ
สามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 

วันที่ 9 กันยายน  พ.ศ. 2563 
   

8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
 1. ประชาชนต าบลเกาะแก้วและต าบลท่าม่วง  จ านวน  37  คน 

2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่    จ านวน  14  คน  
          3. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จ านวน   33  คน 
           รวมจ านวน   84  คน 
       
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 3.1.1.18  โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กร
นวัตกรรม จ านวนเงิน 15,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
     รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

หมวดงบรายจ่าย 
 

 งบประมาณ 
(บาท)  

• ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 5,000 
- ค่าอาหารกลางวัน – ประชาชนและบุคลากร (50 คน x 80 บาท x 1 วัน) 4,000 
- ค่าอาหารกลางวัน – นักศึกษา (50 คน x 50 บาท x 1 วัน) 2,500 
- ค่าจ้างท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 4,000 

รวม 15,500 
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11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      ผลการด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 
 
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 
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

     - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ 

พฤษภาคม –กันยายน
2563 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

กันยายน 2563 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป กันยายน 2563 

 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
     12.1 รายงานผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้  
          1) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานด้านบริการวิชาการ กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่
ความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 84 แบบปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลเบื้องต้นจ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลเบื้องต้น 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ   

ชาย 21 25.00 
หญิง 63 75.00 
รวม 84 100 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
2.อายุ   

18-22 ปี 9 10.71 
23-27 ปี 8 9.52 
28-32 ปี 6 7.14 
33-37 ปี 10 11.90 
38-42 ปี 12 14.29 
43-47 ปี 6 7.14 
48-52 ปี 15 17.86 
53-57 ปี 11 13.10 
58-62 ปี 4 4.76 

ตั้งแต่ 63 ปีขึ้นไป 3 3.57 
รวม 84 100 

3.อาชีพ   
ชาวบ้าน 37 44.05 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 14 16.67 
นักศึกษา 33 39.29 

รวม 84 100 
 
            จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00  มีอายุระหว่าง 48-52 ปี จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 17.86  ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มชาวบ้าน 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 44.05  

 
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการ

บริการวิชาการ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการบริการ

วิชาการ ปรากฏผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจในการ
จัดโครงการ  ความพึงพอใจในวิทยากร ความพึงพอใจในบริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดย
ใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) น ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด , 
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 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการโดยน าเสนอเป็นภาพรวม ดังตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ  โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.26 0.51 พอใจมาก 85.20 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 4.25 0.50 พอใจมาก 85.00 

3.  ความพึงพอใจในบริการ 4.15 0.52 พอใจมาก 83.00 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.16 0.51 พอใจมาก 83.20 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.51 พอใจมาก 84.20 

 
 จากตาราง  พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการ
บริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 84.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความพึงพอใจในการจัดโครงการ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในวิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ  และความพึงพอใจในบริการตามล าดับ 
 
13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 
 
 

ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สรุปองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ
ของแต่ละคณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน 
มีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 82.00 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม 
 
 
 
 

1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโค
วิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
การป้องกันโรคระบาด โควิด-19   
2. การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้าน
การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
และโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน

บรรลุ 
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ต าบลเกาะแก้ว 
3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
การใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยม
ร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด   
4.การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอเสลภูมิ 
5. อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได ้ด้วย
สมุนไพรพ้ืนบ้านไทย 
6. การอบรมการสื่อสารและการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน                              

 
 
 
 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยของแต่ละคณะ จ านวน 12 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยของแต่ละคณะ จ านวน 9 
กิจกรรม มีดังนี้ 
1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อ 
โควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
การป้องกันโรคระบาด โควิด-19  
มี 3 กิจกรรม ทีม่ีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา รายวิชา
การพัฒนาอนามัยชุมชน รายวิชา
พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริม
สุขภาพรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ รายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยรายวิชาหลักการควบคุม
ป้องกันโรค และรายวิชาระบาดวิทยา 
รายวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผน
ไทยรายวิชาอิเลคโทรนิกส์สู่ชุมชน 
2. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
การใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยม
ร้อยเอ็ดอโศก อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มี 4 กิจกรรม ที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้เบื้องต้น

ไม่บรรลุ 
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ทางรัฐศาสตร์ 
3. อ่ิมสุข สุขภาพดี มีรายได ้ด้วย
สมุนไพรพ้ืนบ้านไทย มี 1 กิจกรรม  
ทีม่ีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการ
จัดการนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการ 
รายวิชามนุษยสัมพันธ์ สาขาวิชาการ
จัดการ 
4. การอบรมการสื่อสารและการตลาด
ผ่านช่องทางออนไลน์ มี 1 กิจกรรม 
ทีม่ีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

13.2  เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น และทุกคณะสามารถบูรณาการ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยได้ 
 
 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประโยชน์
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ          
มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 83.20 และคณะต่างๆ
สามารถบูรณาการกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยได้ 

บรรลุ 
 
 
 
 

 
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
 
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
เรียนการสอนและการวิจัยสู่การ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าเสนอ
ผลงานบริการทางวิชาการและเผยแพร่องค์
ความรู้จากการให้บริการวิชาการแก่
ประชาชน ตามความเชี่ยวชาญ และความ
ถนัดของคณะนั้นๆ โดยจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และการเสวนา ซึ่งผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.15 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.00 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเสริมสนับสนุน
ทุกคณะให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยสนับสนุน

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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งบประมาณในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
และฝึกปฏิบัติซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่า
จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 

3 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญประชาชนใน
ต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นผู้รับบริการ
และเป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์
ความรู้โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.40 
 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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ภาคผนวก 

1. ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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