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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 

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

(นางสาวลัดดา  คุณหงส์ ) 
ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 
 

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

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.....20....เดือน....สิงหาคม........พ.ศ.....2562....... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
        ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขต
พ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบ
โครงการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ  
                      (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สบืสิงห์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์วิเศษสัตย์          

                                  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                  นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
                                
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :   
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์          
                                      นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

4.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับ
ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
4.3 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 

5. เป้าหมาย 
          5.1 เชิงปริมาณ 

         1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80  
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5.2  เชิงคุณภาพ  
         1) ประชาชน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแนวทางในการป้องกัน

แก้ไขเก่ียวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนชุมชนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
                    2) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด สามารถคงอยู่อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
             ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

   

8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
 ประชาชน ในต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  49 คน            
 

9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณบ ารุงการศึกษา รหัสงบประมาณ 2.4.1.1 รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 
(งบกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา) จ านวนเงิน  7,460 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าใช้สอย 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 2,500 
2 ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 1 วัน) 4,000 

ค่าวัสดุ 
3 ค่าปากกา กระดาษพรู๊ค ปากกาเคมี ซองพลาสติกส าหรับใส่เอกสาร 960 

รวมทั้งสิ้น  7,460 
(เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 
11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินการวงจร  
PDCA 

กิจกรรม /การด าเนินการ ระยะเวลา 

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

มิถุนายน 2562 
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2. ขั้นด าเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

กรกฎาคม 2562 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 

กันยายน 2562 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป กันยายน 2562 

 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
โดย 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 12 31.58 
หญิง 26 68.42 
รวม 38 100.00 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนความถี/่ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
21-30 ปี 1 2.63 
31-40 ปี 1 2.63 
41-50 ปี 8 21.05 
51-60 ปี 19 50.00 

60 ปี ขึ้นไป 9 23.68 
รวม 38 100.00 
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ตารางท่ี 3 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 22 57.89 
มัธยมศึกษา 14 36.84 

ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี 2 5.26 
รวม 38 100.00 

ตารางท่ี 4 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 18 47.37 

เกษตรกรรม 17 44.74 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ 3 7.89 

รวม 38 100.00 

ตารางท่ี 5 เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรม/บริการ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนใจและสมัครเอง 20 52.63 

หน่วยงาน/องค์กรส่งมา 16 42.11 
มาแทนผู้อ่ืน 2 5.26 

รวม 38 100.00 

จากตาราง 1-5 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจ านวน 38 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.42  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89  มีอาชีพอิสระ/ค้าขาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.37 และเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรม/บริการ สนใจและสมัครเอง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 
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ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เขตพ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ในภาพรวม 
 

 

จากตารางที่ 6 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.39) คิดเป็นร้อยละ 87.80  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น และมีความพึงพอใจในระดับมาก 2 
ประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการจัดโครงการ (  = 4.55) รองลงมาคือ ด้าน
วิทยากร (  = 4.37) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการด้านการจัดโครงการ (  = 4.34) และล าดับ
สุดท้ายคือ ด้านบริการ (  =4.29)  
 
ตารางท่ี 7 ประโยชน์จากการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    1. แสดงระดับประโยชน์จากการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้    
1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตประจ าวัน 4.39 0.64 พอใจมาก 
2. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 3.97 0.76 พอใจมาก 

- สามารถเพ่ิมผลผลิต 4.08 0.67 พอใจมาก 
- สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 3.95 0.80 พอใจมาก 
- สามารถลดต้นทุนการผลิต 3.89 0.80 พอใจมาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.14 0.74 พอใจมาก 
- แก้ปัญหาและข้อติดขัดในกระบวนการปฏิบัติงาน 4.05 0.77 พอใจมาก 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.08 0.75 พอใจมาก 
- เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.29 0.73 พอใจมาก 
- เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานในหน้าที่

ได้ดีขึ้น 
4.16 0.72 พอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.12 0.74 พอใจมาก 

X

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.55 0.60 พอใจมากที่สุด 91.00 
2. ด้านวิทยากร 4.37 0.59 พอใจมาก 87.40 
3. ด้านบริการ 4.29 0.61 พอใจมาก 85.80 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.34 0.91 พอใจมาก 86.80 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.68 พอใจมาก 87.80 

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 7 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก  (   = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ น าความรู้ที่ได้รับไปใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน (   = 4.38) รองลงมาคือ เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (  = 4.29) เสริมสร้าง
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดีข้ึน (  = 4.46) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน (  = 4.43)  สามารถเพ่ิมผลผลิตและแก้ปัญหาและข้อติดขัดในกระบวนการปฏิบัติ (  = 4.05)  
งานสามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิต (  = 4.05) และล าดับสุดท้ายคือ สามารถลดต้นทุนการผลิต (  = 4.25)   
 2. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้จากการใช้บริการของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านในระดับ
พอใจมาก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
              3. ท่านจะแนะน าองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ให้แก่ผู้อื่นในระดับมาก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.63 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
      1. ควรจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงานบ้างอยากให้จัดบ่อยๆ กิจกรรมต่อเนื่อง 
      2. ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยในเรื่องอาชีพเสริมในชุมชนและท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พบปะกัน 
      3. ต้องการให้วิทยากรอัดเสียงให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเปิดหอกระจายข่าวทุกวันจะเป็นผลดีเพราะคน
ที่มาก็ได้ความรู้เฉพาะคนที่มาเราไปบอกส่วนมากไม่ฟัง 
      4. ต้องการให้มีการปฏิบัติจริงจังและต่อเนื่อง 
      5. ขอให้ท่านจัดการอบรมปีละสองครั้งซึ่งจะเป็นการดีเพราะบางทีบางครั้งจะเกิดผลดีต่อชุมชนและต าบล 
  
13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 49 คน จาก
ทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00  

บรรลุ 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.39 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.80 

บรรลุ 
 

13.2  เชิงคุณภาพ 
 ประชาชน เกิดจิตส านึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนา
เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไข
เกี่ยวกับปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมในชุมชนชุมชน
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็น
แนวทางในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยไดร้ับ
ประโยชน์ที่จากการเข้าร่วมโครงการ  
( = 4.39) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และได้รับเนื้อหาสาระในการจัด
โครงการตรงกับความต้องการ ( = 4.14) 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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13.2  เชิงคุณภาพ 

 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด สามารถคงอยู่อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้กับชีวิตประจ าวัน ( = 4.14) 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพ  ( = 3.97) ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

บรรลุ 
 
 
 
 

 

 
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
 
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ

คิดเห็น 

1 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาเป็นแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 โครงการนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้จากการโครงการ  
( = 4.55) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความพึงพอใจด้านวิทยากร  
( = 4.37) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ไดเ้นื้อหาสาระใน
การจัดโครงการตรงกับความต้องการ โดยสามารถ
 แก้ปัญหาและข้อติดขัดในกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติ 
งาน/ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดีขึ้น ( = 4.14)  
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยสนใจและสมัครเอง คิด
เป็นร้อยละ 52.63 และจากการใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้พบว่ามีประโยชน์ต่อตัว
ผู้เข้าร่วมเอง และจะแนะน าองค์ความรู้ที่ได้รับใน
ครั้งนี้ให้แก่ผู้อ่ืนในระดับมาก  

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

X

X

X

X

X
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ภาพประกอบการด าเนนิโครงการ 
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ภาคผนวก 2  
- โครงการ 

- ผลการประเมินโครงการ 
                    - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 


