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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินโครงการ
การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้
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

2

รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน......พ.ศ.....2563.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการ
และการจัดการความรู้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จ
สิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
นางสาวลัดดา คุณหงส์ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิวา สารจันทร์ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา คุณหงส์ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิวา สารจันทร์ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อนาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
4.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของหน่วยงานได้
4.3 เพื่อคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ
5. เป้าหมาย
5.1 ด้านปริมาณ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 80 คน
5.2 ด้านคุณภาพ
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้
แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและพัฒนาองค์กร จนกลายเป็นชุมชนนักปฏิบัติ และ
ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 68 คน
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 3.1.1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กร
นวัตกรรม จานวนเงิน 20,250 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดงบรายจ่าย

งบประมาณ
(บาท)

• ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทารูปเล่มแนวปฏิบัติที่ดี
- ค่าจ้างทาเกียรติบัตร
- ค่าจ้างทาโล่รางวัล
- ค่าจ้างทาโปสเตอร์
- ค่าจ้างทาอาหารว่าง / - ค่าอาหารกลางวัน

1,800
1,350
5,000
5,700
6,400
20,250

รวม
11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้
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

ระยะเวลา
เมษายน-พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม –กันยายน
2563
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3. ขั้นประเมินผล
(CHECK)
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

ที่ใช้ในการดาเนินงาน
2.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู้
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

กันยายน 2563
กันยายน 2563

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้
1) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานด้านบริการวิชาการ กิจกรรมการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่
ความสาเร็จ ประจาปีการศึกษา 2562 ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 68 แบบปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
18 – 22 ปี
23 - 27 ปี
28 - 32 ปี
33-37 ปี
38-42 ปี
43-47 ปี
รวม
3.ผู้เข้าร่วม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
นักศึกษา
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

26
42
68

38.24
61.76
100.0

27
13
9
9
6
4
49

39.71
19.12
13.24
13.24
8.82
5.88
100.00

17
51
68

25.00
75.00
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
67.76 มีอายุ ระหว่าง 18-22 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 ส่ว นใหญ่ ผู้ เข้าร่วมเป็นนักศึกษา
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
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2) ความพึงพอใจต่ อการให้บริ การ กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ค วามสาเร็ จ ประจาปี
การศึกษา 2562
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กรรมการนาเสนอแนวปฏิ บั ติที่ ดี สู่ ค วามส าเร็ จ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ปรากฏผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจ
ในการจั ดโครงการ ความพึงพอใจในผู้น าเสนอ ความพึงพอใจในบริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ว ม
โครงการ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) นามาหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2553)
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
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
และนาเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจรายด้าน
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม กิจกรรมการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ
ประจาปีการศึกษา 2562โดยนาเสนอเป็นภาพรวม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ ประจาปีการศึกษา 2562
โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
ส่วนเบี่ยงเบน
ความพึงพอใจรายด้าน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ

4.08

0.33

พอใจมาก

81.60

2. ความพึงพอใจในผู้นาเสนอ

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 กิจกรรมการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ ประจาปี
การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจในบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในผู้นาเสนอ ความพึงพอใจในการจัด
โครงการ และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ลาดับ
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 68 คน จาก
ทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.10
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00
จานวนผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ 1. ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ
จานวน 6 ผลงาน
จานวน 10 ผลงาน ได้แก่
1.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ (กลุ่มการวิจัย)
1.2 การเบิกจ่ายโครงการวิจัยและการเบิก
จ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยละ
งานสร้างสรรค์
(กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน)
1.3 เทคนิคการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างมีคุณภาพ
(กลุ่มบริการวิชาการ)
1.4 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัยอย่างมีคุณภาพ(กลุ่มการผลิต
บัณฑิต)
1.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ในรายวิชา NUS 2303
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (กลุ่มการผลิตบัณฑิต)
1.6 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางเพื่อ
พัฒนาการขอตาแหน่งทางวิชาการ
(กลุ่มการผลิตบัณฑิต)
1.7 พัฒนางานให้บริการห้องปฏิบัติการ
พยาบาล ในรูปแบบออนไลน์ (กลุ่มการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน)
1.8 คู่มือการจัดทาหลักสูตรแบบ Work
Integrated Learning (WIL)
(กลุ่มการผลิตบัณฑิต)
1.9 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางเพื่อ
พัฒนาการขอตาแหน่งทางวิชาการ
(กลุ่มการผลิตบัณฑิต)
1.10 ระบบ I – Thesis
(กลุ่มการผลิตบัณฑิต)

บรรลุ /
ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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13.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติและพัฒนาองค์กร จนกลายเป็น
ชุมชนนักปฏิบัติ และก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี และได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการ ( X = 4.06)
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

บรรลุ

14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ข้อที่
1

2

3

รายละเอียดวัตถุประสงค์

กิจกรรมและการดาเนินงาน

เพื่อนาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมนาเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี โดยแยกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ โครงการนี้ผู้เข้าร่วมนาเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ที่ดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากคณะ
ตามบริบทของหน่วยงานได้
และหน่วยงาน และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ( = 4.06) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เพื่อคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ส่งผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จเข้าประกวด
ความสาเร็จ
รวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแยกเป็น 6
กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต
จานวน 5 ผลงาน 2) ด้านการวิจัย 3)
ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดย
สถาบันจัดการความรู้ได้จัดทาโปสเตอร์
เพื่อให้ผู้ส่งผลงานนาเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากคณะ
และหน่วยงานได้พิจารณาตัดสินให้
คะแนนการนาเสนอผลงาน

ความคิดเห็น
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ

9

10

11

0

โครงการ

งบประมาณ

การนาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ น  แผ่นดิน รหัส 3.1.1.18
 เงินรายได้
การบริการวิชาการและการ
จัดการความรู้โครงการบริการ จานวน 20,250 บาท
วิชาการแก่สงั คม ชุมชน
ประชาชน บุคลากรทางการ
ศึกษา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

จานวนผลงานแนวปฏิบัติ
ที่ดีสู่ความสาเร็จ จานวน
6 ผลงาน

ผล

ผลการดาเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

ร้อยละ 85 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มกั บ ทุ ก คณะจั ด โครงการบริ ก าร  บรรลุ
วิช าการแก่สั ง คม ชุม ชน ประชาชน บุ คลากรทางการศึ กษา  ไม่บรรลุ
ร้อยละ 82 ในพื้ น ที่ อาเภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อยเอ็ด กิ จ กรรมที่ 2 การ

นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการ
ความรู้ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โดยมี
คณะและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ ส่ ง ผลงานแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี สู่
ความสาเร็จเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแยกเป็น 6
กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต จานวน 5 ผลงาน 2) ด้าน
การวิจัย จานวน 1 ผลงาน 3) ด้านการบริการวิชาการ จานวน
1 ผลงาน 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1
ผลงาน 5) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน จานวน 2
จานวน 10 ผลงาน และได้จั ดท าโปสเตอร์เพื่อให้ผู้ส่ งผลงานน าเสนอต่ อ
ผลงาน คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากคณะและหน่วยงานได้พิจารณา
ตัดสินให้คะแนนการนาเสนอผลงาน ผลการดาเนินงานพบว่า มี
ผู้ได้รับ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่ความสาเร็จ (Best Practice for
Success) จานวน 6 ผลงาน และแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ
(Good Practice for Success) จานวน 4 ผลงาน ซึ่งได้มอบโล่
รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญ
และกาลังใจแก่ผู้ส่งผลงาน โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 82.00

1

