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สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 
หลักการเหตุผล 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มุงจัดการศึกษาระดับสูงอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เนนการสนองความตองการของทองถ่ินและเพ่ือสงเสริมการวิจัย และ
บริการวิชาการแกชุมชนมหาวิทยาลัยจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยใช“การวิจัย”เปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวเพ่ือใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
การวิจัยท่ีมีการปฏิบัติการในสภาพจริงของพ้ืนท่ี รวมกับกลไกจริง และหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงนําไปสูการสราง
ปญญาปฏิบัติในทองถ่ินผลงานวิจัยท่ีนําไปสูการสรางปญญาปฏิบัติ นําผลวิจัยไป  บูรณาการสูการปฏิบัติและ
การพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยืน   “องคความรู” เปนความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการ
ถายทอดจากประสบการณ หรือ จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถ
นําไปใชไดโดยตรง หรือสามารถนํามาปรับใชได เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานท่ีกระทําอยูเปนความรูท่ี
เกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนําไปใชในลักษณะตาง ๆ ได 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดเล็งเห็นความสําคัญขององคความรูจากงานวิจัย ใหกับชุมชน จึงไดจัดทํา
โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัย โดยการถอดบทเรียนหรือองคความรูจากผลสําเร็จจากงานวิจัย เพ่ือ
นําไปเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของ
ทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

 
วัตถุประสงค 
  1)เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัย คณาจารย ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดมีโอกาสถายทอดองคความรูและ
นําเสนอผลงานวิจัยสูชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
     2)เพ่ือสงเสริมศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเพ่ือนําไปสูการใชประโยชน 
  3) เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ 
  4) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาวิทยาลัยกาฬสินธุสูชาวบาน ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  - จํานวนผูเขารวมโครงการ  80 คน 
  - จํานวนครั้งท่ีดําเนินโครงการ(ครั้ง)  1 
  เชิงคุณภาพ (รอยละ) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 
80 
  เชิงเวลา (รอยละ) ดําเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 รอยละ 80 
  เชิงคาใชจาย (บาท) คาใชจายในการดําเนินโครงการ  41,329 บาท 

 
วิธีดําเนินการ 
 กลุมเปาหมายท่ีเขารวม 
   1) นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  จํานวน 20 คน  
   2) ประชาชนในชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ    จํานวน 10 คน 
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   3) ประชาชนในชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัย  จํานวน 50 คน 
       รวมท้ังส้ิน 80 คน 

 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
 จํานวน 1 วัน; วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

 
กําหนดการจัดโครงการ 

 
08.0๐ น. – 08.3๐ น. ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม  
08.3๐ น. – 09.0๐ น. - กลาวรายงาน โดย ผูชวยศาสตราจารยทรงกรด  พิมพิศาล หัวหนากลุม

งานวิจัยและพัฒนา 
- ประธานในพิธีกลาวเปดงาน  

09.0๐ น. – ๑2.๐๐ น. -เวทีเสวนาและอภิปรายรวม  “องคความรูและบทบาทของคณะในการ
ถายทอดความรูเพ่ือการพัฒนาชุมชน”  
โดย ตัวแทนผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการแตละคณะ และปราชญชาวบาน 
-แบงกลุมถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน ในประเด็นท่ีสนใจ 
1. สุขภาพ /อาหารปลอดภัย 
2. เศรษฐกิจชุมชน 
3. วัฒนธรรม / สิ่งแวดลอม  
4. การศึกษา 
5. คลินิกกฎหมาย 
6. อ่ืน ๆ (เทคโนโลยีการเกษตร/นวัตกรรม) 

๑2.๐๐ น. – ๑3.๐๐ น. รับประทานกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – ๑5.3๐ น. ชมนิทรรศการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน จากนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย และองคความรูภูมิปญญา จากเครือขายปราชญชาวบาน
จังหวัดกาฬสินธุ 

๑5.3๐ น. – ๑6.3๐ น. สรุปและสะทอนบทเรียนการพัฒนารวมกัน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แจกแบบสอบถามแลวเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลวนําไปกรอกขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 
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เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การหาคาเฉลี่ย  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑการประเมินคาเฉลี่ย  ของ  บุญชม  ศรีสะอาด  
2532 : 111 
 คาเฉลี่ยระดับ  4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด   
 คาเฉลี่ยระดับ  3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจ มาก   
 คาเฉลี่ยระดับ  2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ยระดับ  1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจ นอย   
 คาเฉลี่ยระดับ  1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 
ผลการดําเนินงาน 
 กลุมเปาหมายท่ีเขารวม 
  - นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ                    จํานวน 61 คน 
   - ประชาชนในชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ                      จํานวน 10 คน 
   - ประชาชนในชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัย                    จํานวน 55 คน 
   - ศิษยเกามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 1 คน , 
                   คณะบริหารธุรกิจ 1 คน)                                  จํานวน   2 คน 
                              รวมท้ังสิ้น 128 คน 
              นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  จํานวน 61 คน ประกอบดวย  
 

คณะ/หนวยงาน จํานวนคนท่ีเขารวม 
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 1 
2. เทคโนโลยีสังคม 8 
3. ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 8 
4. ครุศาสตร 13 
5. รัฐศาสตรและนิติศาสตร 8 
6. บริหารธุรกิจ 5 
7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 
8. อุตสาหกรรมสรางสรรค 9 
9. สาธารณสุขศาสตร 3 
10. สํานักงานอธิการบดี/สํานักงานวิทยาเขต 4  

รวม 61 
 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน  86  คน คิดเปนรอยละ 67.19   ของ ผูเขารวมท้ังหมด 128 คน 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
  เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 54.55 เพศหญิงคิดเปนรอยละ  45.45 อายุระหวาง 20-30 ป 
คิดเปนรอยละ 13.64 อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 31.82 อายุ 40  ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
54.55  
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 ตอนท่ี  2  ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน x  S.D 
ความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 

1.ดานเปาหมายและวิธีการดําเนินงานตามโครงการ     

   1.1 กิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ 4.32 0.78 มาก 

   1.2 การดําเนินงานและการประชาสัมพันธ 4.09 0.81 มาก 

   1.3 เปนกิจกรรมท่ีสรางความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน 4.36 0.79 

มาก 

    1.4 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 4.32 0.72 มาก 

รวม 4.27 0.77 มาก 

2. ดานการจัดโครงการฯ    

   2.1 ความเหมาะสมของเวลา 4.41 0.59 มาก 

   2.2 รูปแบบการจัดโครงการฯ ดานพิธีการ/พิธีกร   4.18 0.66 มาก 

   2.3 การมีสวนรวมในการเขารวมโครงการฯ   4.50 0.67 มาก 

   2.4 ไดแนวทางในการทํางานและการดําเนินชีวิต 4.50 0.67 มาก 

รวม 4.40 0.65 มาก 

3. ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก    

   3.1 สถานท่ีจัดโครงการฯ 4.18 0.59 มาก 

   3.2 ระบบโสตทัศนูปกรณ / ยานพาหนะ 4.27 0.77 มาก 

   3.3 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรม 3.95 0.65 มาก 

   3.4 ระบบเสียงท่ีใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.86 0.77 มาก 

   3.5 อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอและเหมาะสม 4.23 0.69 มาก 

รวม 4.10 0.69 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.71 มาก 

รอยละ 85.14 

 
 จากตารางพบวา ดานเปาหมายและวิธีการดําเนินงานตามโครงการ เปนกิจกรรมท่ีสรางความ
ภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  = 4.36) รองลงมาคือ กิจกรรม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ และ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ( x  = 4.32) สวนความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.27  ) ดานการจัดโครงการฯ การมีสวนรวมในการเขารวม
โครงการฯและไดแนวทางในการทํางานและการดําเนินชีวิต มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  = 4.50) 
รองลงมาคือความเหมาะสมของเวลา( x  = 4.41) สวนความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.40  
) ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบโสตทัศนูปกรณและยานพาหนะ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ( x  = 4.27) รองลงมาคืออาหารและเครื่องดื่มเพียงพอและเหมาะสม( x  = 4.23) สวนความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.10) ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  = 4.26) คิดเปนรอยละ 
85.14 
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 ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะ      
  - อยากใหมหาวิทยาลัยลงพ้ืนท่ีบอย ๆ  
  - การจัดในศาลาวัดทําใหเสียงกอง ควรปรับปรุงระบบเสียง 
  - อยากใหมีเยาวชนเขารวมในกิจกรรมโครงการดวย 
 
งบประมาณท่ีใช 

  
คาตอบแทน งบประมาณ (บาท) 
1. คาตอบแทนวิทยากร (ปราชญชาวบาน)รวมถายทอดองคความรู   
    -จํานวน 3 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท 

 
5,400 

คาใชสอย  
2. คานํ้ามันเช้ือเพลิงรถบัสมหาวิทยาลัยรับสงผูเขารวมโครงการ (เดินทางจากมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ(ในเมือง) ไป-กลับ พ้ืนท่ี อ.สมเด็จ)  

- 

3. คานํ้ามันเช้ือเพลิงรถตูมหาวิทยาลัยรับสงชาวบานรวมโครงการ(เดินทางรับสงในพ้ืนท่ีอ.สมเด็จ 
จํานวน 1 คัน ) 

 
500 

4. คาอาหารกลางวันผูเขารวมโครงการ (80 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) 12,000 
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  5,600 
6. จางถายเอกสารและเขาเลม (20 บาท x 60 เลม) - 
7. จางตกแตงสถานท่ี (จํานวน 1 งาน x 10,000  บาท) 10,000 
8. จางทําโปสเตอรองคความรู 5 เรื่อง x500 บาท 2,500 
9. จางทําปายไวนิล โครงการ (ขนาด1.8x4.5m ) 1 ปาย x 1,199 บาท 1,199 
คาวัสดุ  

10.ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ําเงิน (80 ดาม x 10 บาท) 800 
11.กระดาษปรูฟ (5 บาท x 26 แผน) 130 

รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น(สามหมื่นแปดพันหน่ึงรอยย่ีสิบเกาบาทถวน) 38,129 

 
ปญหาอุปสรรค  
 ผูเขารวมโครงการมีจํานวนมากกวาท่ีนัดหมายไว ทําใหอาหารอาจไมเพียงพอ และการจัดกิจกรรม
ทําในชวงหนาฝน ทําใหตองจัดในอาคารปด คือศาลาวัด ทําใหเสียงกอง ฟงไมชัด  
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโครงการ “ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน”    
วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ศาลาวัดบานหนองแวง ตําบลหนองแวง อ.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 

คําชี้แจง 
1. การตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ีไดรับจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูตอบ ดังน้ันจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงกับ 

ความเปนจริงมากท่ีสุด 
2. ขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการงานบริการวิชาการ กลุมงานวิจัยและพัฒนา สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการบริการวิชาการ โดยคําถามแตละขอ  
จะมีคําตอบซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ (5 หมายความวา มีความพึงพอใจมากที่สุด, 4 หมายความวา มีความพึงพอใจมาก,                 
3 หมายความวา มีความพึงพอใจปานกลาง, 2 หมายความวา มีความพึงพอใจนอย, 1 หมายความวา มีความพึงพอใจนอยที่สุด) 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป   (คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง หนาขอความ) 

เพศ   1. � ชาย  2. � หญิง 

อายุ   1. � ตํ่ากวา 20 ป  2. � 20-30 ป 3. � 31-40 ป  4. � 40 ปขึ้นไป 
ตอนที่ 2  ระดบัความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ    (คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจ)  

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ดานเปาหมายและวิธีการดําเนินงานตามโครงการ       

   1.1 กิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ      

   1.2 การดาํเนินงานและการประชาสัมพันธ      

   1.3 เปนกิจกรรมท่ีสรางความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงของชุมชน 
 
 

 
 

     

   1.4 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ      

2. ดานการจัดโครงการฯ      

   2.1 ความเหมาะสมของเวลา      

   2.2 รูปแบบการจัดโครงการฯ ดานพิธีการ/พิธีกร        

   2.3 การมสีวนรวมในการเขารวมโครงการฯ        

   2.4 ไดแนวทางในการทํางานและการดําเนินชีวิต      

3. ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก      

   3.1 สถานท่ีจัดโครงการฯ      

   3.2 ระบบโสตทัศนูปกรณ / ยานพาหนะ      

   3.3 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรม      

   3.4 ระบบเสยีงท่ีใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 

     

   3.5 อาหารและนํ้าดื่มเพียงพอและเหมาะสม      
 

ตอนที่  3  ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
3.1 ส่ิงที่ทานพึงพอใจในการรวมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี ้
...................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 ส่ิงที่ควรแกไข, แนะนํา ปรบัปรุง เพื่อพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป
...................................................................................................................................................................................................................... 
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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
หนวยงานกลุมงานวิจัยและพัฒนา 

 งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รหัสโครงการ   
1. ชื่อโครงการ   โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน 
2.  ประเภทโครงการ   ()   โครงการใหม     (…….)   โครงการตอเน่ือง 
3.  โครงการน้ีสอดคลองกับนโยบายชาติ และผลผลิต ขอใด(เลือกได 1 นโยบาย  1 ผลผลติ/โครงการ เทาน้ัน) 

นโยบายท่ี .....: .................................................................................................. 
() ผลผลติ :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
 (.........) ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. โครงการน้ีสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรท่ี...........เรื่อง

.................................................................................................................................................... 
5.  โครงการน้ีสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ขอใด 
 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

(......) องคประกอบท่ี 1. การกํากับมาตรฐาน    ตัวบงช้ีท่ี....................... 
(......) องคประกอบท่ี2. บัณฑิต     ตัวบงช้ีท่ี...................... 
(......) องคประกอบท่ี3. นักศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี......................... 
(......) องคประกอบท่ี4. อาจารย     ตัวบงช้ีท่ี........................... 

 (......) องคประกอบท่ี 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผูเรียน ตัวบงช้ีท่ี....................... 
(......) องคประกอบท่ี6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู    ตัวบงช้ีท่ี.................... 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
(......) องคประกอบท่ี 1. การผลติบัณฑิต    ตัวบงช้ีท่ี........................ 

 (......) องคประกอบท่ี2. การวิจัย     ตัวบงช้ีท่ี.......................... 
(......) องคประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ    ตัวบงช้ีท่ี............................. 
(......) องคประกอบท่ี4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบงช้ีท่ี.............................. 
(......) องคประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ    ตัวบงช้ีท่ี............................. 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 
(......) องคประกอบท่ี 1. การผลติบัณฑิต    ตัวบงช้ีท่ี............................ 
() องคประกอบท่ี2. การวิจัย     ตัวบงช้ีท่ี.................

2.1................... 
() องคประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ    ตัวบงช้ีท่ี..................

3.1.................. 
(......) องคประกอบท่ี4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบงช้ีท่ี...................... 
(......) องคประกอบท่ี 5.การบริหารจัดการ    ตัวบงช้ีท่ี...................... 

6.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
7. สถานท่ีดําเนินงาน:  
  ชุมชนเปาหมายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
     
8. กําหนดการจัดโครงการ: 
 
 จัดโครงการ/นิทรรศการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยสูชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ เปนเวลา 1 วัน ใน
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
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9.  หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มุงจัดการศึกษาระดับสูงอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล เนนการสนองความตองการของทองถ่ินและเพ่ือสงเสริมการวิจัย และบริการวิชาการแกชุมชน
มหาวิทยาลัยจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยใช“การวิจัย”เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ดังกลาวเพ่ือใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง โดยเฉพาะการวิจัยท่ีมีการปฏิบัติการในสภาพจริงของพ้ืนท่ี รวมกับ
กลไกจริง และหนวยงานท่ีเก่ียวของซึ่งนําไปสูการสรางปญญาปฏิบัติในทองถ่ินผลงานวิจัยท่ีนําไปสูการสรางปญญาปฏิบัติ นํา
ผลวิจัยไป  บูรณาการสูการปฏิบัติและการพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยืน   “องคความรู” เปนความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการถายทอดจากประสบการณ หรือ จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูเกิดข้ึนน้ันผูรับ
สามารถนําไปใชไดโดยตรง หรือสามารถนํามาปรับใชได เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานท่ีกระทําอยูเปนความรูท่ีเกิดข้ึน
ตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยความรูท่ีเกิดข้ึนน้ันผูรับสามารถนําไปใชในลักษณะตาง ๆ ได 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดเล็งเห็นความสําคัญขององคความรูจากงานวิจัย ใหกับชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ
ถายทอดองคความรูจากงานวิจัย โดยการถอดบทเรียนหรือองคความรูจากผลสําเร็จจากงานวิจัย เพ่ือนําไปเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน 
10.   วัตถุประสงค 

1)เพ่ือสงเสริมใหนักวิจยั คณาจารย ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดมีโอกาสถายทอดองคความรูและนําเสนอ
ผลงานวิจัยสูชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 

    2)เพ่ือสงเสริมศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเพ่ือนําไปสูการใชประโยชน 
 3) เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ 

4) เพ่ือเปนการประชาสมัพันธมหาวิทยาวิทยาลัยกาฬสินธุสูชาวบาน ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
 
11.  กิจกรรมการดําเนินงาน    
11.1 การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)เชน แตงตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติโครงการ ประชุมเพ่ือวางแผน 

 1) สํารวจการดําเนินงานวิจัยท่ีใกลจะแลวเสร็จ 
 2) วางแผนการดําเนินงาน/ขออนุมัติโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
 3) ประชาสัมพันธใหนักวิจัยสงผลงานวิจัยเพ่ือคัดเลือกและถายทอดสูชุมชน 

 4) ประสานงานการจัดงานกับชุมชนในการถายทอดองคความรูจากงานวิจัย 
11.2 การดําเนินงานตามแผน  (D_Do) เชน ติดตอวิทยากร สถานท่ี เอกสาร และอุปกรณตาง ๆ บรรยาย อบรม 
เชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุมอภิปราย กรณีศึกษา เกมฝกปฏิบัติ  

 1) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือหาแนวทางการดําเนินโครงการ 
 2) ประสานงานจัดทําเอกสาร/โปสเตอรนําเสนอผลงาน อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 3) ประสานงานกับสถานท่ีจัดโครงการ 
 4) ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน 

11.3 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (C_Check)  
 1) จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ/แบบสอบถามประโยชนท่ีไดรับจากการถายทอดความรู 
 2) ประเมินกระบวนการดําเนินงานจากผูเขารวมโครงการ 

11.4การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผลการติดตาม  (A_Action) (กรณีเปนโครงการตอเน่ือง) 
 1) นําผลการประเมินความพึงพอใจ/ประโยชนท่ีไดรับจากการชมผลงานวิจัย มาปรับปรุงในการถายทอดองค
ความรูจากผลงานวิจัยสูชุมชนชนในปถัดไป 
 2) นําผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานไปปรับใชในโครงการครั้งถัดไป 
 3) ติดตามผลการดําเนินงาน 
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12.  กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ(ใหระบุกลุมเปาหมาย และจํานวนใหชัดเจน) 
 1) นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  จํานวน 20 คน  
 2) ประชาชนในชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 10 คน 
              3) ประชาชนในชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัย จํานวน 50 คน 
 
13.งบประมาณ  
 
คาตอบแทน งบประมาณ (บาท) 
1. คาตอบแทนวิทยากร (ปราชญชาวบาน)รวมถายทอดองคความรู   
    -จํานวน 3 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท 

 
5,400 

คาใชสอย  
2. คานํ้ามันเช้ือเพลิงรถบัสมหาวิทยาลัยรับสงผูเขารวมโครงการ (เดินทางจากมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ(ในเมือง) ไป-กลับ พ้ืนท่ี อ.สมเด็จ)  

2,000 

3. คานํ้ามันเช้ือเพลิงรถตูมหาวิทยาลัยรับสงชาวบานรวมโครงการ(เดินทางรับสงในพ้ืนท่ีอ.สมเด็จ 
จํานวน 1 คัน ) 

 
500 

4. คาอาหารกลางวันผูเขารวมโครงการ (80 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) 12,000 
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  5,600 
6. จางถายเอกสารและเขาเลม (20 บาท x 60 เลม) 1,200 
7. จางตกแตงสถานท่ี (จํานวน 1 งาน x 10,000  บาท) 10,000 
8. จางทําโปสเตอรองคความรู 5 เรื่อง x500 บาท 2,500 
9. จางทําปายไวนิล โครงการ (ขนาด1.8x4.5m ) 1 ปาย x 1,199 บาท 1,199 
คาวัสดุ  

10.ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ําเงิน (80 ดาม x 10 บาท) 800 
11.กระดาษปรูฟ (5 บาท x 26 แผน) 130 

รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น(สี่หมื่นหน่ึงพันสามรอยย่ีสิบเกาบาทถวน) 41,329 
 

14.แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน)  และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
 
 
 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
แผนการใชจาย 

งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)       

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนการดําเนินการ (P) (แผนงาน) 
   1.1สํารวจการดําเนินงานวจิัยที่ใกลจะแลวเสรจ็ 
   1.2 วางแผนการดําเนินงาน/ขออนุมัตโิครงการ แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
   1.3ประชาสัมพันธใหนักวจิัยสงผลงานวจิัยเพ่ือคัดเลือก
และถายทอดสูชมุชน  
   1.4 ประสานงานการจัดงานกับชมุชนในการถายทอดองค
ความรูจากงานวิจัย 
 

            

                                     (แผนเงิน)             
2. การดาํเนนิการจดัโครงการ (D) (แผนงาน)             
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   2.1ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานเพ่ือหาแนวทางการ
ดําเนนิโครงการ 
 2.2 ประสานงานจัดทําเอกสาร/โปสเตอรนาํเสนอผลงาน 
อุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับการนําเสนอผลงานวิจัย 
 2.3ประสานงานกับสถานทีจ่ัดโครงการ 
 2.4ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน 
 

                                      (แผนเงิน)             
3. การติดตามประเมินผล (C) (แผนงาน) 
  3.1จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ/แบบสอบถาม
ประโยชนที่ไดรับจากการถายทอดความรู 
   3.2ประเมินกระบวนการดําเนินงานจากผูเขารวมโครงการ 
 

            

                                     (แผนเงิน) 
 

            

4. การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผลการตดิตาม (A)  
(แผนงาน) 
   4.1นําผลการประเมนิความพึงพอใจ/ประโยชนที่ไดรับจาก
การชมผลงานวิจัย มาปรับปรุงในการถายทอดองคความรูจาก
ผลงานวิจัยสูชมุชนชนในปถัดไป 
   4.2นําผลการประเมนิกระบวนการดําเนนิงานไปปรับใชใน
โครงการครั้งถัดไป 
   4.3 ติดตามผลการดําเนินงาน 
 

            

                                     (แผนเงิน)             
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปรมิาณ             
  - จํานวนผูเขารวมโครงการ 80คน             
  - จํานวนครั้งท่ีดําเนินโครงการ  1 ครั้ง             
- เชิงคุณภาพ80 (รอยละ)  
- เชิงเวลา 1 วัน 
- เชิงคาใชจาย  41,330 (สี่หมืน่หน่ึงพันสามรอยสามสิบบาทถวน)     

 
 
15. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) นักวิจัย คณาจารย มีประสบการณและทักษะการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ 

2) ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับการเผยแพรสูชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
3) เกิดการพัฒนาผลงานวิจยั ตลอดจนองคความรูและนวัตกรรมใหม 
4) ประชาสมัพันธมหาวิทยาวิทยาลัยกาฬสินธุสูชาวบาน ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 

 
 

                           ลงช่ือ .................................................................................   ผูรับผิดชอบโครงการ 
                                                             ( นายนิตย   นามวงษ) 
                          ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
                                                      ............./.................../.................. 
                         เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอโดยตรง 081 – 7608657 
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รายชื่องานวิจัย ท่ีรวมโครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูชุมชน 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย/องคความรู ผูรับผิดชอบ หนวยงาน/คณะ 
1. การจัดการและการเปรียบเทียบตนทุน

ผลตอบแทนของการผลิตยางพาราแบบกอน
ถวยและยางแผนดิบของเกษตรกรในตําบล
เชียงเครือ จังหวัดกาฬสินธุ 

นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจและคณะ 
 

เทคโนโลยีสังคม 

2. ผลกระทบจากการขยายตัวของรานคาปลีก
สมัยใหมตอรานคาปลีกดั้งเดิมในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ 

นายชยันต ชัยพฤษกษยะนนท 
และคณะ 

เทคโนโลยีสังคม 

3. การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง นายสายยัญ  พันธสมบูรณ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

4. สรางสุขภาวะท่ีดีตามวิถีเกษตรอินทรียอยาง
สมดุลโดยการจัดการภายในชุมชน 
กรณีศึกษา : บานหัวงัว ตําบลสงเปลือย 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

นางสาวกรรณิกา ถุนาพรรณ  อุตสาหกรรม
สรางสรรค 

5. การศึกษาองคประกอบทางดานการตลาดการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบานโพน อําเภอคํา
มวง จังหวัดกาฬสินธุ 

นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง 
และคณะ 

บริหารธุรกิจ 

6. ปริมาณไลโคปนในผักและผลไม ผศ.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง ศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

7. รูปแบบการพ่ึงตนเองดานอาหารของชุมชน
บนฐานทุนของทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีก่ึงเมือง 
กรณีศึกษาบานหนองขาม ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 

นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณ
พฤกษ 
 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางท่ีไดจากขาว
กลองเพ่ือเพ่ิมมูลคาแกวิสาหกิจชุมชน 

นายบดินทร  มงคลสิน 
 

ครุศาสตร 

9. วันภาษาอังกฤษกับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
ฟตพูดสื่อสาร สําหรับป 1 และ ป 2 

นายนันทณัฏฐ  เวียงอินทร 
นางสาวฉัฐพร  พรหมอาจ 
 

ครุศาสตร 

10. กฎหมายเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นายนฤชิต  แสนปากดี และ
นายอภิเชษ  เสมอใจ 
นายศุภชัย  ฉัตรจรัสกูล 

รัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 
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ภาพถายกิจกรรม 
 

 
 

 
 



14 
 

 
 
 

 
 



15 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



16 
 

การเผยแพรผานสื่อโทรทัศนชอง ไทยพีบีเอส (วันที่ 17 มิถนุายน 2560) 
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กรอบความคดิรวบยอดและประเด็นเพ่ือการพัฒนาชุมชนหนองแวง 

 

 
 

 


