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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2562

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

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)
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ
หัวหน้าหน่วยงาน
ลงชื่อ.......................................
(อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน......พ.ศ.....2563.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ จั ด โครงการจั ดประชุ ม วิ ช าการและนิ ทรรศการ อพ.สธ. ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ
ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข์
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายประจิตร ประเสริฐสังข์
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
4.2 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในโครงการตามพระราชดาริในสมเด็จพระกนิษฐาราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4.3 เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในโครงการตามพระราชดาริในสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยร้อยละ 80
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5.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนาไปใช้
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตได้
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม 2562
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนองโครงการพระราชดาริฯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนผู้สนใจ
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 2.2.1.5 จานวนเงิน 81,467 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบ
เจ็ดบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการ
หมวดค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม
2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ค่าจ้างทาป้ายโฟม+ค่าจัดทาโปสเตอร์
ค่าจ้างทาของที่ระลึก
หมวดค่าวัสดุ
ค่ากระดาษโปสเตอร์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
15,850
29,420
4,450
4,210
12,700
1,500
850
12,487
81,467
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
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
ที่ใช้ในการดาเนินงาน
2.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ.
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโครงการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
4. ขั้นตอนปรับปรุง
จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป
(ACTION)

ระยะเวลา
ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2563

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
ในการประเมิ น ความคิด เห็ น ของผู้ เ ข้า ร่ว มผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โครงการจั ด ประชุ ม วิช าการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ โดย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
39
หญิง
58
รวม
97
ตารางที่ 2 จานวนความถี/่ ร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
16 - 20 ปี
21 - 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
51 - 55 ปี
56 - 60 ปี
รวม

จานวน (คน)
2
11
17
6
11
10
25
13
1
1
97

ร้อยละ
40.21
59.79
100.0
ร้อยละ
2.06
11.34
17.53
6.19
11.34
10.31
25.77
13.40
1.03
1.03
100.0

ตารางที่ 3 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
2
4
8
5
45
33
97

ร้อยละ
2.06
4.12
8.25
5.15
46.39
34.02
100.0

ตารางที่ 4 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
นักเรียน
นักศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
ข้าราชการ

จานวน (คน)
15
14
13
7
37

ร้อยละ
15.46
14.43
13.40
7.22
38.14
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกรรม/ประมง
แม่บ้าน
รวม

1
1
2
2
2
2
1
97

1.03
1.03
2.06
2.06
2.06
2.06
1.03
100.00

จากตาราง 1-4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. มีจานวน 97 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
59.79 มีอายุระหว่าง 41 - 45 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 45
คน คิดเป็นร้อยละ 46.39 อาชีพข้าราชการ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.14
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ในภาพรวม
รายการประเมิน
1. เนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงาน
2. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม
3. ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์
4. ผู้นาเสนอมีความรู้และสามารถตอบข้อซักถามได้
5. เอกสารการเผยแพร่มีความน่าสนใจ
6. ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม
7. ท่านได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
8. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/
นวัตกรรมที่มีอยู่ได้
9. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในหน่วยงาน
ได้
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ

4.65

0.48

พอใจมากที่สุด

4.60
4.56
4.54
4.57
4.54
4.54
4.57

0.51
0.52
0.56
0.56
0.56
0.54
0.63

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.60

0.53

พอใจมากที่สุด

4.57

0.43

พอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 91.40 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านเนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน รูปแบบการ
จัดนิทรรศการมีความเหมาะสม ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในหน่วยงานได้ เอกสารการเผยแพร่มี
ความน่าสนใจ ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย /นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจ
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และเป็นประโยชน์ ผู้นาเสนอมีความรู้และสามารถตอบข้อซักถามได้ ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการมีความ
เหมาะสม ท่านได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามลาดับ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินโครงการ
บรรลุ / ไม่บรรลุ
13.1 เชิงปริมาณ
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อ
บรรลุ
มีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการ การดาเนินโครงการโดยภาพรวม มี
และแสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 91.40
13.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ
- ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและผู้รับบริการ
บรรลุ
มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอดองค์ มีความรู้ความเข้าใจกับการถ่ายทอด
ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
องค์ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ดารงชีวิตได้
การดารงชีวิต โดยผู้เยี่ยมชม
นิทรรศการได้รับความรู้จากการเยี่ยม
ชมนิทรรศการมีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อ
ยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 91.40
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียดวัตถุประสงค์

1

เพื่อสนองพระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)

กิจกรรมและการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่สนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.) จึงได้เข้าร่วมจัดประชุม
วิชาการและแสดงนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.) “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์” โดยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ภาคนิทรรศการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัญญรินทร์ สมพร นักวิจัยได้นาต้นยางนา
การใช้ประโยชน์จากต้นยางนาองค์ความรู้พืช
สมุนไพรต่างๆ มาเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจได้รับ

ความ
คิดเห็น
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียดวัตถุประสงค์

2

เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ในโครงการตาม
พระราชดาริในสมเด็จพระ
กนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ของคณาจารย์
นักวิชาการ และนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ทราบข้อมูลและนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
กิจกรรมและการดาเนินงาน
การจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นาผลงานทางวิชาการ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้

ความ
คิดเห็น
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์

1. โครงการวิจัย ที่สนองพระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.) ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จานวน 4 โครงการ
2. โครงการ/กิจกรรม ที่สนองพระราชดาริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.) ของคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา จานวน 6 โครงการ/กิจกรรม

3

เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ในโครงการตาม
พระราชดาริในสมเด็จ
พระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอดคล้อง
ร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
กับ
ในโครงการตามพระราชดาริในสมเด็จพระกนิษฐา วัตถุประสงค์
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในด้านการวิจัย และด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม

9

ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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ภาคผนวก 2
- โครงการ
- ผลการประเมินโครงการ

