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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน........พ.ศ.....2563.......
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ
ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
นางสาวลัดดา คุณหงส์ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นายวัชรกร เนตรถาวร
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวลัดดา คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
นายวัชรกร เนตรถาวร
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ สาระน่ารู้ นาเสนอกรณีตัวอย่าง แนวคิดด้าน
การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการในบริบทต่าง ๆ ของสังคม
4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเครือข่ายองค์กรภาคี
4.3 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 80 แห่ง
2) ระดับความพึงพอใจต่อจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 80
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5.2 เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วและประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายองค์กรภาคี
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จานวน 14 หน่วยงาน
2. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ จานวน 38 แห่ง
3. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 4 แห่ง
4. ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 20 แห่ง
5. ส่วนราชการในจังหวัดยโสธร จานวน 7 แห่ง
รวม
จานวน 83 แห่ง
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 2.2.1.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา งบดาเนินงาน
จานวนเงิน 40,560 บาท (สี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่
1
2
3
4

รายการ
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดทาจุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562)
จานวน 200 ฉบับๆละ 52 บาท
- ค่าจ้างจัดทาจุลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2562)
จานวน 200 ฉบับๆละ 52 บาท
- ค่าจ้างจัดทาจุลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)
จานวน 200 ฉบับๆละ 52 บาท
- ค่าจ้างจัดทาจุลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)
จานวน 180 ฉบับๆละ 52 บาท
รวมทั้งสิ้น
(สี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
10,400
10,400
10,400
9,360
40,560
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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
- จัดทาเนื้อหา ในประเด็นตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการดาเนินงานแต่ละเดือน
- ออกแบบรูปเล่ม หน้าปก สิ่งพิมพ์
- จัดพิมพ์จุลสาร
- จัดส่งจุลสาร
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ระยะเวลา
กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 2562 มิถุนายน 2563

สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดทาจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการประเมิน ความคิดเห็ น ของผู้ เข้าร่ว มผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดทาจุล สารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 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
จานวน (คน)
ชาย
12
หญิง
39
รวม
51

ร้อยละ
23.53
76.47
100.00

ตารางที่ 2 จานวนความถี/่ ร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
20 – 30 ปี
4
31 – 40 ปี
36
41 - 50 ปี
8
51 - 60 ปี
3
รวม
51

ร้อยละ
7.84
70.59
15.69
5.88
100.00

ตารางที่ 3 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ผู้บริหาร
8
อาจารย์
8
เจ้าหน้าที่
26
บุคคลทั่วไป
9
รวม
51

ร้อยละ
15.69
15.69
50.98
17.65
100.00

จากตาราง 1-3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 ส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในภาพรวม
ความพึงพอใจรายด้าน
1. ความพึงพอใจในด้านเนื้อหา
2. ความพึงพอใจในด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบจุลสาร
3. ความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการ
นาไปใช้
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

4.21
4.30

0.54
0.49

ระดับความ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.45

0.40

พึงพอใจมาก

89.00

4.32

0.48

พึงพอใจมาก

86.40

ร้อยละ
84.20
86.00
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จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
( X = 4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการ
นาไปใช้ ( X = 4.45) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด้านการออกแบบและจัดรูปแบบจุลสาร ( X = 4.30)
และความพึงพอใจในด้านเนื้อหา ( X = 4.21)
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความพึงพอใจในเนื้อหา
รายการประเมิน
ด้านความพึงพอใจในเนื้อหา
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาพในจุลสารมีความเหมาะสม
น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลาดับเนื้อหามีขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ
6. ข้อความในจุลสารถูกต้องตามหลักภาษา
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.14

0.63

พึงพอใจมาก

4.10

0.81

พึงพอใจมาก

3.94
4.35
4.41
4.27
4.24
4.21

0.76
0.59
0.57
0.78
0.59
0.68

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก (X = 4.21) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ มีการจัด
หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ ( X = 4.41) รองลงมาคือ การจัดลาดับเนื้อหามีขั้นตอน มีความ
ต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ (X = 4.35) ข้อความในจุลสารถูกต้องตามหลักภาษา ( X = 4.27) เนื้อหากับภาพมี
ความสอดคล้องกัน ( X = 4.24) ตามลาดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
( X = 3.94) รองลงมา คือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาพในจุลสารมีความเหมาะสมน่าสนใจ ( X = 4.10) และ
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ( X= 4.14) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบั น วิ จั ย และพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ร้ อยเอ็ ด ด้ านความพึ งพอใจในการออกแบบและ
จัดรูปแบบจุลสาร

รายการประเมิน
ด้านความพึงพอใจในการออกแบบและจัดรูปแบบจุลสาร
1. การจัดรูปแบบในจุลสารง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. หน้าปกจุลสารมีความสวยงามมีความทันสมัยน่าสนใจ
3. สีสันในการออกแบบจุลสารมีความเหมาะสม
4. สีสันหลังกับสีอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้งาน
6. มีความชัดเจนในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
7. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.29
4.16
4.08
4.25
4.35
4.43
4.53

0.54
0.86
0.87
0.66
0.63
0.70
0.50

4.30

0.49

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
ที่สุด
พึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม แบบสารวจแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัย
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ
ออกแบบและจัดรูปแบบจุลสารอยู่ในระดับพอใจมาก (X = 4.30) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้ เข้าร่วมพึง
พอใจสูงสุดคือ ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ ( X = 4.53) รองลงมาคือมีความชัดเจนในการแสดงภาพ
ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ (X = 4.43) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้งาน
( X = 4.35) การจัดรูปแบบในจุลสารง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ( X = 4.29) ตามลาดับ
ส่วนประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่าที่สุด คือ สี สันในการออกแบบจุลสารมีความเหมาะสม
( X = 4.08) รองลงมาคือ หน้าปกจุลสารมีความสวยงามมีความทันสมัยน่าสนใจ ( X = 4.16) สีสันหลังกับสี
อักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ( X = 4.25) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความพึงพอใจในประโยชน์และการนาไปใช้

รายการประเมิน
ด้านความพึงพอใจในประโยชน์และการนาไปใช้
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.47
4.39
4.27
4.67

0.50
0.49
0.60
0.48

4.45

0.40

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
ที่สุด
พึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (X = 4.45) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ เป็นแหล่งข้อมูลที่
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน X( = 4.67) รองลงมาคือ เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ ( X = 4.47)
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ (X = 4.27) เป็นสื่อใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ( X = 4.39)
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ไม่มี
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ 80 แห่ง

ผลการดาเนินโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่
ทั้งหมด 83 แห่ง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
ร้อยละ 80
การดาเนินโครงการโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 86.40
13.2 เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการ หน่วยงานผู้รับการเผยแพร่ ได้รับ
ทราบองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
แก่สังคมได้รับเผยแพร่ข้อมูล ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและ
สถานการณ์ สาระน่ารู้ ด้านงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของ
และงานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายองค์กรภาคี
พึงพอใจในภาพรวมในการเข้าร่วม
สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และการ
จัดการความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการ ( X = 4.32) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
สร้างการรับรู้ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์ รายละเอียดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1

2

เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์
สาระน่ารู้ นาเสนอกรณี
ตัวอย่าง แนวคิดด้านการ
ส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการในบริบทต่าง ๆ ของ
สังคม
เพื่อประชาสัมพันธ์ ความ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมของ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และเครือข่ายองค์กรภาคี

กิจกรรมและการดาเนินงาน

บรรลุ / ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

ความ
คิดเห็น

โครงการนี้ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สอดคล้อง
กับ
สถานการณ์ สาระน่ารู้ ด้านงานวิจัย และงานด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้รับการเผยแพร่ วัตถุประสงค์
มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา (X= 4.21) ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โครงการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของ
ศูนย์บริการวิชาการ สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
(X = 4.30) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์
ข้อที่
3

รายละเอียดวัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
การพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความ
คิดเห็น

โครงการนี้ได้เปิดโอกาสอาจารย์ บุคลากร
สอดคล้อง
กับ
นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
วัตถุประสงค์
การพัฒนาท้องถิ่นรู้ ด้านงานวิจัย และงานด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการ
นาไปใช้ ( X = 4.45) ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก
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ภาคผนวก
- โครงการ
- ผลการประเมินโครงการ
- จุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

