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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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
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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน......พ.ศ.....2563.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น
บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถทางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถขอทุนจากแหล่งทุนได้มาก
ขึ้น
4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ดให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติสูงขึ้น
4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น
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5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนอาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80
5.2 เชิงคุณภาพ
1) อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อการ
พัฒนาผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
อาจารย์ บุคลากรที่สนใจ จานวน 80 คน
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบบารุงการศึกษา รหัสงบประมาณ 3.1.1.1 จานวนเงิน 11,456 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหก
บาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน
1 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน x 3 ชั่วโมง x 800 บาท
ค่าใช้สอย
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คน x 100 บาท
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร จานวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
4,800
2,000
4,000
656
11,456

11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนิ น งานโครงการการพัฒ นางานวิ จัย และผลงานตีพิ ม พ์เ พื่ อพั ฒ นาท้อ งถิ่ น ตามยุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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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
- โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัย
เพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ระยะเวลา
มกราคม 2563

มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563
กรกฏาคม 2563

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ
ห้ องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิ มพระเกีย รติ 80 พรรษา 5 ธั นวาคม 2550 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ร้อยเอ็ ด
สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 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
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
14
17
31

ร้อยละ
45.16
54.84
100.00

ตารางที่ 2 จานวนความถี/่ ร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม

จานวน (คน)
2
11
15
3
31

ร้อยละ
6.45
35.48
48.39
9.68
100.00

ตารางที่ 3 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
2
15
14
31

ร้อยละ
6.45
48.39
45.16
100.00

ตารางที่ 4 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
เจ้าหน้าที่
อาจารย์
รวม

จานวน (คน)
4
27
31

ร้อยละ
12.90
87.10
100.00

จากตาราง 1-4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39
มีระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จานวน 27
คน คิดเป็นร้อยละ 87.10
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวม
X

S.D.

ระดับ

1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ
2. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
9. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
10. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

4.68

0.48

พอใจมากที่สุด

4.71
4.23
4.90
4.74
4.61
3.84
4.71
4.65

0.46
0.84
0.30
0.44
0.50
0.86
0.46
0.49

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.52

0.51

พอใจมากที่สุด

11. คาดว่าสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.42

0.50

พอใจมาก

12. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัด
โครงการทุกขั้นตอน
13. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ
รวมเฉลี่ย

4.58

0.50

พอใจมากที่สุด

4.71

0.46

พอใจมากที่สุด

4.56

0.36

พอใจมากที่สุด

รายการประเมิน

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 91.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ หลัง การอบรม โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ท่านได้รับความรู้
หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ คาดว่า
สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ ก่อน การอบรม ตามลาดับ

7
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินโครงการ

บรรลุ / ไม่บรรลุ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน
จากทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ
100
ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวมท่านได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 91.20

บรรลุ

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้
พัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
สูงขึ้น และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
( X = 4.65) ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด

บรรลุ

บรรลุ

13.2 เชิงคุณภาพ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เกิดความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้พัฒนา
ตนเองเพื่อการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น

14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียดวัตถุประสงค์

1

เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถ
ทางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถขอทุนจากแหล่ง
ทุนได้มากขึ้น

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความ
คิดเห็น

โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สอดคล้อง
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยข่อนแก่น และรองศาสตราจารย์
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บทความ ตารา หนังสือ นาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเอง ให้มีคุณวุฒิและมีผลงานตีพิมพ์ และ
ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัด
โครงการทุกขั้นตอน ( X = 4.58) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
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วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียดวัตถุประสงค์

2

เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดให้มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น

3

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความ
คิดเห็น

โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สอดคล้อง
ร้อยเอ็ด ได้พัฒนาตนเอง ให้มีคุณวุฒิและมีผลงาน
กับ
ตีพิมพ์ และตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น โดย
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน ( X = 4.58)
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สอดคล้อง
เรียนการสอน และการวิจัย ร้อยเอ็ด ได้รับให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
กับ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
บทความ ตารา หนังสือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพในการจัด
การเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ทันสมัยมากขึ้น
( X = 4.71) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
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ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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ภาคผนวก 2
- โครงการ
- ผลการประเมินโครงการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

