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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ :  การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที ่3 “The 3rd Roi Et  
 Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology    
    Research (RERU ICET III) : Innovative Local Development” 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :  บัณฑิตวิทยาลัย  
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

4.1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
4.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่าง

นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ 
4.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
          4.4 เพ่ือรวบรวมบทความทางวิชาการในรปูแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
งานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
    5.1.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และเอกชน ที่เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 150 คน  
 5.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 50 คน 
 5.1.3 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 100 คน 
  รวมทั้งสิ้น  300  คน 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 5.2.1 คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐและเอกชนได้น าเสนอผลงาน ทางวิชาการและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่ 
สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีน าเสนอผลงานวิชาการ 

 5.2.2 คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
ที่มีความสนใจน าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยบนเวทีวิชาการ 

 5.2.3 คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
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6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
  
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
          วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
 
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
 8.1 ผู้น าเสนอผลงาน    
  - แบบโปสเตอร์    54  คน 
  - แบบบรรยาย    57  คน 
  - ผู้เข้าร่วมแต่ไม่น าเสนอผลงาน  16  คน 
 8.2 อาจารย์ บุคลากร   139  คน  
  8.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   95  คน 
  8.4 บุคคลทั่วไป      34  คน 
   รวมทั้งสิ้น   395  คน 
   
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
  งบประมาณจากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานโครงการฯ งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

- รายรับค่าลงทะเบียน     339,459 บาท 
- รายรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  115,000 บาท   
- รายรับจากมหาวิทยาลัย 174,159 บาท 

 รวมรายรับ 628,618 บาท 
 
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย   
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 608,174 บาท (หกแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)  

- ระดับชาติ   จ านวน 450,375  บาท   
- ระดับนานาชาติ  จ านวน 157,799 บาท  

 

11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ผลการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ RERU 
ICET III บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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จ านวนบทความที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ RERU ICET III 

ที ่ กลุ่ม 

จ านวนบทความ 
ระดับชาติ นานาชาต ิ

Oral 
Poste

r 
รวม Oral 

Poste
r 

รวม 

1 ศึกษาศาสตร์ : EDU  19 19 38 3 2 5 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : HU  11 8 19 6 2 8 
3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ : BUSI  5 6 11 1 2 3 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : SCI  12 8 20 -  2 2 
5 พยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

: HEALTH  
1 2 3   2 2 

รวม 48 43 91 10 10 20 
6 ผู้เข้าร่วมแต่ไม่น าเสนอผลงาน 16 16  20 

รวมทั้งสิ้น 107 20 
 ระดับชาติ 

สังกัด  EDU HU BUSI SCI HEALTH รวม 
อาจารย์และบุคลากร มรภ.รอ.  8 6 2 4 1 21 
นักศึกษา มรภ.รอ. 9 0 1 0 0 10 
บุคคลภายนอก 21 13 8 16 2 60 

รวม 38 19 11 20 3 91 
ระดับนานาชาติ 

      สังกัด EDU HU BUSI SCI HEALTH รวม 
อาจารย์และบุคลากร มรภ.รอ.  2 0 1 0 0 3 
นักศึกษา มรภ.รอ. 0 0 0 0 0 0 
บุคคลภายนอก 3 5 2 3 3 17 

รวม 5 5 3 3 3 20 
ล าดับ ประเภท ระดับชาติ ระดับนาชาติ 

1 อาจารย์ มรอ. จ านวน 21 คน จาก 91 23 - 
2 อาจารย์ มรอ. จ านวน 3 คน จาก 20 - 15 
3 นักศึกษา จ านวน 10 คน จาก 91 10.98 - 
4 บุคคลภายนอก จ านวน 60 คน จาก 91 65.93 - 
5 บุคคลภายนอก จ านวน 17 คน จาก 20 - 85 

รวม 100 100 
ภาพรวมทั้งสิ้นอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.77 
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เจ้าภาพร่วม จ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
7. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
8. ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

หน่วยงานทีส่นับสนุนทุนภายนอก 
1. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จ านวน  50,000  บาท 
2. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุร ี  จ านวน  20,000  บาท 
3. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  จ านวน  20,000  บาท 
4. บริษัทโรงสีแสงดาว จ ากัด   จ านวน  10,000  บาท 
5. ห้างทองเยาวราช ถนนเทวาภิบาล ร้อยเอ็ด จ านวน  10,000  บาท 
6. บริษัทไทย เอวิแฟชั่น จ ากัด  จ านวน    5,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน 115,000  บาท 
 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในส่วนของผู้น าเสนองานวิจัย คณะท างาน  
และบุคคลทั่วไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน  170 คน พบว่าข้อมูลทั่วไป ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามข้อมูลเบื้องต้น 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. สถานภาพของผู้ร่วมงาน   
        1.1  คณะกรรมการด าเนินงาน 27 15.90 

        1.2  ผู้น าเสนอผลงาน 74 43.50 

        1.3  ผู้สนใจเข้าร่วมงาน 40 23.50 

        1.4  บุคคลทั่วไป 29 17.10 
2.  สังกัดหน่วยงาน   
        2.1  สถาบันอุดมศึกษา 133 78.20 
        2.2  การศึกษาอ่ืน (เช่น สพฐ สอศ ฯลฯ) 23 13.50 
        2.3  หน่วยงานเอกชน 2 1.20 
        2.4  อ่ืน ๆ อาทิ ส่วนบุคคล เป็นต้น 12 7.10 

3. ผู้เข้าร่วมงานรับทราบข่าวการประชุมวิชาการฯจาก   

       3.1  จดหมายแจ้งข่าวของมหาวิทยาลัย 51 30.00 

       3.2  เพ่ือน/ผู้ร่วมงาน 42 24.70 

       3.3  Website ของคณะฯ/มหาวิทยาลัย 77 45.30 

4.  หัวข้อที่ท่านเข้าร่วมประชุมฯ (ตอบได้หลายข้อ)   

      4.1  OGOP: Local Development 85 50.00 
      4.2  Enhancing Local Development with Big Data and 
Smart Management 

 
65 

 
38.24 

      4.3  Education and Community Development 98 57.65 

5.  การน าเสนอผลงานวิจัยที่ท่านเข้าร่วมศึกษา    

      5.1  การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 79 50.03 

      5.2  การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 78 49.68 

  
  จากตาราง  1  พบว่าผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ร่วมงานเป็นผู้น าเสนอผลงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.50 
รองลงมาเป็นผู้สนใจเข้าร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.10 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 78.20 ผู้เข้าร่วมงานรับทราบข่าวการประชุม
วิชาการฯ จาก Website ของคณะฯ/มหาวิทยาลัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมารับทราบข่าวการ
ประชุมวิชาการฯ จากจดหมายแจ้งข่าวของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 30.00 และรับทราบข่าวการประชุม
วิชาการฯ จากเพ่ือน/ผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 24.70 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เข้าร่วมฟังในหัวข้อ Education 
and Community Development คิดเป็นร้อยละ 57.65 ส่วนใหญ่เป็นผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 
คิดเป็นร้อยละ  50.03 
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 2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 170 คน พบว่ามีความพึงพอใจใจต่องานการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการประชุม 

   วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที ่3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
   จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. การแปลความหมาย 
1. การบริหารจัดการในการด าเนินงาน 4.14 0.62 พึงพอใจมาก 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกในงาน 4.16 0.65 พึงพอใจมาก 
3. การเปิดโอกาสให้ร่วมซักถาม แลกเปลี่ยน 4.06 0.80 พึงพอใจมาก 
4. ความน่าสนใจของหัวข้อที่ใช้ในการบรรยาย 4.20 0.66 พึงพอใจมาก 
5. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 

(Keynote speaker) 
4.31 0.64 

พึงพอใจมาก 

6. ท่านสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าไปใช้ในการพัฒนา
ในวิชาชีพได้ 

4.24 0.67 
พึงพอใจมาก 

7. ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัย 4.20 0.77 พึงพอใจมาก 
8. ได้เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับ

ผลการวิจัย 
4.08 0.75 

พึงพอใจมาก 

9. ความรู้ที่ท่านได้รับจากงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมฯ 
ครั้งนี้ 

4.16 0.74 
พึงพอใจมาก 

10. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ตรงกับความต้องการ 
ของท่านในระดับใด 

4.15 0.76 
พึงพอใจมาก 

11. ระยะเวลาในการประชุมสัมมนาฯ 4.12 0.72 พึงพอใจมาก 
12. สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาฯ 4.26 0.69 พึงพอใจมาก 

รวม 4.17 0.52 พึงพอใจมาก 
 
  จากตาราง 2 ผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรวมพบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดงานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมาก  
  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดงานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สูงที่สุดคือ ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร (Keynote speaker)  
รองลงมา คือ สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาฯ และท่านสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าไปใช้ในการ
พัฒนาในวิชาชีพได้ตามล าดับ 
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 3.  ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมงานก่อนและหลังการประชุมฯ ครั้งนี้ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 170 คน พบว่าระดับความรู้ของผู้ร่วมงานก่อนและหลัง 
การประชุมฯ รายละเอียดดังตาราง 3 
 

หัวข้อ ระดับความรู้ 
t 

 
df Sig. X  S.D. การแปล

ความหมาย 
1. OGOP: Local Development 

  1.1  ก่อนเข้ารับฟัง 
  1.2  หลังเข้ารับฟัง 

 
3.38 
3.88 

 
0.95 
0.80 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

-7.394 
 
169 .00 

2. Enhancing Local Development with 
Big Data and Smart Management 

  2.1  ก่อนเข้ารับฟัง 
  2.2  หลังเข้ารับฟัง 

 
 

3.44 
3.91 

 
 

1.04 
0.80 

 
 

ปานกลาง 
มาก 

 
-6.261 

 
 
169 

 
.00 

3.  3.  Education and Community 
Development 

         3.1  ก่อนเข้ารับฟัง 
         3.2  หลังเข้ารับฟัง  

 
 
3.44 
3.99 

 
 

1.00 
0.79 

 
 

ปานกลาง 
มาก 

-8.157 

 
 

169 .00 

 
  จากตาราง 3 พบว่าผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที ่3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้เพ่ิมข้ึนทั้ง 3 หัวข้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  เสนอประเด็นที่สนใจในการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไป 

4.1 ด้านการศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
4.2 การสร้างองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ 
4.3 เทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
4.4 ทางด้านวัฒนธรรม เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทุกด้าน 
4.5 การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบการเรียนรู้การสอนสมัยใหม่ 
4.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นทางด้าน pure science บ้าง เช่น physic, chemistry,     
     biology 
4.7 การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 
4.8 การวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาด้านภาษาของผู้เรียน 
4.9 การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.10 การน าเสนอวิจัยระดับนานาชาติ 
4.11 ด้านสิ่งแวดล้อม 

       4.12 Principle of Marketing   
        4.13 OGOP : Local Development 
        4.14 Local education development 
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        4.15 Technology and Education 
 

 5.  ประเด็นที่ควรปรับปรุงของการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ 
  5.1 การล าดับเหตุการณ์ของพิธีกร ความเชื่อมต่อเนื่องในระหว่างรายการแต่ละรายการพิธีการมอบ
ของรางวัลต่าง ๆ ดูสับสน ท าพิธีมอบโล่ต่าง ๆ ถ้าเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านลงจากเวทีก่อนแล้วค่อยมอบ 
จะดูไม่วุ่นวาย, ความแม่นย าของล าดับการในพิธีเปิด    
  5.2 พิธีกรและล าดับพิธีการควรปรับปรุง 
      5.3 ล าดับการมอบของที่ระลึกควรมีล าดับที่ดีกว่านี้ก่อน ทั้งสับสนระหว่างพิธีกรกับล าดับบนเวที 
      5.4 พิธีเปิดงานมีกระบวนและพิธีนานเกินไป ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเบื่อหน่าย 
      5.5 การประสานงานทุกภาคส่วนต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันรู้เรื่องไปพร้อม ๆ กัน มิใช่ได้รับ
ข้อมูลหรือตอบค าถามไม่ตรงกัน 
      5.6 ควรเพิ่มเก้าอ้ีในหอประชุม 
     5.7 อากาศในห้องประชุมไม่ถ่ายเท 
      5.8 ควรมีระยะการจัดงานที่มากกว่า 1 วัน 
     5.9 ควรมีการจัดแสดง poster presentation มากกว่านี้ 
      5.10 แต่ละผลงานวิจัยควรมีผู้ให้ความรู้ประจ า 
 
   6.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป 
        6.1 ควรกระชับเวลาในแต่ละกิจกรรมให้มากกว่านี้ 
        6.2 การติดป้ายอาคาร ควรชัดเจน คนจากแดนไกลจะได้รับรู้ 
       6.3 อยากให้ผู้บรรยายยืนบรรยายโดยที่ดูสไลด์ให้น้อยลง 
        6.4 ควรมีการเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
        6.5 เพ่ิงเคยมาครั้งแรก หากมีแผนที่แนบน่าจะสะดวกขึ้นเพราะไม่ค่อยใช้ GPS น าทาง 
        6.6 ล าดับการเข้ารับโล่, ของที่ระลึกควรปรับปรุง 
        6.7 ควรมีการจัดแสดงเยอะกว่านี้ 
        6.8 เสนอให้มี Keynote speaker ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        6.9 ควรมีล่ามแปลภาษา 
        6.10 กระบวนการองค์ประกอบพิธีเปิดท าได้ดี ปรับปรุงความผิดพลาดเล็กน้อย ๆ จะดีมาก 
        6.11 ควรมีทีมงานมากข้ึนเพ่ืองานรื่นไหล   
        6.12 ระบบเว็บไซต์ควรมีความถ่ีมากกว่านี้ 
        6.13 อยากให้มีการจัดงานประชุมแบบนี้อีก เพ่ือทีจ่ะได้มาหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
           6.14 ดีกว่าปี 2018 เยอะมากค่ะ ชื่นชมทีมงาน 
           6.15 ระยะเวลาในการตรวจ Full Paper และการประสานงานระหว่างผู้จัดงานกับผู้วิจัยควรเป็น       
ไปตามก าหนดการที่ก าหนดและแจ้งข้ันตอนกระบวนการในการส่งผลงานการตอบรับผลงานอย่างเป็นระบบ
และท่ัวถึง 
           6.16 อยากให้มีบู๊ทมากข้ึนไปอีก 
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13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80   

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 395 คน  
คิดเป็นร้อยละ 132 

บรรลุ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  
หรือในระดับมาก 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็น
และพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
4.17 อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 83.40 

บรรลุ 

13.2  เชิงคุณภาพ  
 1.  คณาจารย์ นักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ 
และเอกชนได้น าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการและผลงาน
วิทยานิพนธ์เผยแพร่ 
สู่สาธารณชนโดยผ่านเวที
น าเสนอผลงานวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติที่มาจากหลากหลาย
สาขาวิชา ทั้งการน าเสนอแบบ
โปสเตอร์และแบบบรรยาย  
จ านวนทั้งสิ้น 111 บทความ 

บรรลุเป้าหมาย  
คือผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การสร้างงานวิจัย
และประสบการณ์
เกี่ยวกับผลการวิจัย 
มีค่าเฉลี่ย 4.08  
อยู่ในระดับมาก  

2. คณาจารย์ นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย และบุคลากร 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการ ให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา 
คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
ที่มีความสนใจน าเสนอผลงาน
วิชาการ/วิจัยบนเวทีวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในการรับฟังการบรรยาย
จากวิทยากรและการแลกเปลี่ยน
กับนักวิจัยด้วยกันในการน าเสนอ
ผลงานเพ่ือน าไปพัฒนา 
และสร้างงานวิจัยต่อไป 

บรรลุเป้าหมาย  
คือผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการสร้าง
งานวิจัย ได้เสวนา 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์  
มีค่าเฉลี่ย 4.24  
อยู่ในระดับมาก 

 3. คณาจารย์ นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย และบุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการ และน าเสนอ
ผลงานวิจัย มีความพึงพอใจ 
ต่อการสัมมนาวิชาการ 
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
เลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่า 
ไปใช้ในการพัฒนาในวิชาชีพได้ 
และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้เพื่อสร้างงานวิจัยต่อเนื่องได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเลือกสรร
งานวิจัยที่มีคุณค่า 
ไปใช้ในการพัฒนา 
ได้ค่าเฉลี่ย 4.24  
อยู่ในระดับมาก 
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับกิจกรรม ในโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษา 
 

โครงการนี้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
ที่หลากหลายทั้งภายใน 
และต่างประเทศ ในรูปแบบ 
การบรรยาย (oral)  
และแบบโปสเตอร์ 

สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเสวนา 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ เกี่ยวกับ
ผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ และนักวิชาการ 
 

โครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
ได้แนวคิดและองค์ความรู้ 
จากผู้เชี่ยวชาญที่วิพากษ์
บทความวิจัย และการวิจัย 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
วิทยานิพนธ์และการวิจัยต่อไปได้ 

สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ของคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและนักวิจัย 
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

โครงการนี้ได้มีการเชิญวิทยากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
และการวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากต่างประเทศ 
และภายในประเทศ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าไปพัฒนา 
เพ่ือการศึกษาและการวิจัยต่อไป 

สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

4 เพ่ือรวบรวมบทความทางวชิาการ
ในรูปแบบของเอกสารเชิงวชิาการ 
และสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
งานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย 
สถาบันการศึกษาตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

โครงการนี้มีเครือข่ายสนับสนุน
ทั้งภายรัฐและเอกชน ที่ให้ความ
สนใจ สนับสนุนการท าวิจัย 
และการเผยแพร่งานวิจัย 
จากทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย 

สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

 
 
 


