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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน........พ.ศ.....2563.......
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
(Thailand Research Expo 2020) ประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
(Thailand Research Expo 2020)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์
นางสาวพรทิวา สารจันทร์ นางสาวลัดดา คุณหงส์ นายวัชรกร เนตรถาวร
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์
นางสาวพรทิวา สารจันทร์ นางสาวลัดดา คุณหงส์ นายวัชรกร เนตรถาวร
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
5.1 เพื่อส่งเสริมการนาเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัยมากขึ้น
5.3 เพื่อนาผลงานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นไปนาเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
(Thailand Research Expo 2020)
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80
5.2 เชิงคุณภาพ
1. นิทรรศการมีความสวยงาม น่าสนใจ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยในระดับมาก
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6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
จานวน 8 วัน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไป
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบประมาณวิจัย 10 เปอร์เซนต์ จานวนเงิน 126,183 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปด
สิบสามบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

ค่าใช้สอย
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563
88,420
2 ค่าจ้างทาโปสเตอร์นาเสนอผลงานวิจัย
1,600
3 ค่าจ้างทาสติ๊กเกอร์ 300 ชิ้นๆละ 10 บาท
3,000
4 ค่าจ้างทาโมเดล
10,000
ค่าวัสดุ
5 ค่าวัตุดิบในการจัดทาผลิตภัณฑ์ของนักวิจัย
15,000
6 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
8,163
รวมทั้งสิ้น
126,183
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand
Research Expo 2020)
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

ระยะเวลา
มกราคม-มีนาคม 2563

เมษายน – สิงหาคม 2563
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3. ขั้นประเมินผล
(CHECK)
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน
2.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

กันยายน 2563
กันยายน 2563

12. รายงานผลการประเมินโครงการ
ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
16-20 ปี
21-35 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

84
156
240

35.00
65.00
100.00

3
11
65
20
42
53
28
240

1.25
4.58
27.08
8.33
17.50
22.08
11.67
100
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
รวม
4.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษียณ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

1
1
9
16
159
54
240

0.42
0.42
3.75
6.67
66.25
22.50
100

78
59
34
23
23
14
3
6
240

32.50
24.58
14.17
9.58
9.58
5.83
1.25
2.50
100

จากตรารงที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 156 คนคิดเป็นร้อยละ
65.00 มีอายุระหว่าง 21-35 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จานวน 159
คิดเป็นร้อยละ 66.25 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50

6
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม
มากที่สุด

ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

รายการประเมิน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. เนื้อหาการจัดแสดงผลงานมี 169
67
ความสอดคล้องกับ
(70.42) (27.92)
วัตถุประสงค์ของงาน
2. รูปแบบการจัดนิทรรศการมี 164
70
ความเหมาะสม
(68.33) (29.17)

4

S.D.

ระดับ

-

-

4.69

0.50

พอใจมาก
ที่สุด

-

-

4.66

0.53

พอใจมาก
ที่สุด

(1.67)
6
(2.50)

3. ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อวงการ
วิชาการ

133
(55.42)

90
(37.50)

17
(7.08)

-

-

4.48

0.63

พอใจมาก

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้และ
สามารถตอบข้อซักถามได้

99
121
(41.25) (50.42)

20
(8.33)

-

-

4.33

0.62

พอใจมาก

5. เอกสารการเผยแพร่มีความ
เหมาะสม

91
126
(37.92) (52.50)

22
(9.17)

1
(0.42)

4.28

0.64

พอใจมาก

6. ระยะเวลาในการจัด
นิทรรศการ

92
122
25
(38.33) (50.83) (10.42)

1
(0.42)

4.27

0.68

พอใจมาก

7. ท่านได้รบั ความรู้จากการ
เยี่ยมชมนิทรรศการ

112
111
(46.67) (46.25)

17
(7.08)

4.40

0.62

พอใจมาก

8. ท่านสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/
นวัตกรรมที่มีอยู่ได้

119
107
(49.58) (44.58)

13
(5.42)

1
(0.42)

4.43

0.62

พอใจมาก

9. ท่านสามารถนาความรู้ที่
114
108
ได้รับไปเผยแพร่ในหน่วยงานได้ (47.50) (45.00)

17
(7.08)

1
(0.42)

4.40

0.64

พอใจมาก

121
102
16
(50.60) (42.69) (6.53)

1
(0.19)

4.44

0.61

พอใจมาก

รวมเฉลี่ย
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้าน
ความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการพึง
พอใจสูงสุดคือ เนื้อหาการจัดแสดงผลงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน รองลงมาคือ รูปแบบการจัด
นิทรรศการมีความเหมาะสม และผลงานวิจัยมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ท่านสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ เป็นต้น
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ รองลงมา คือ
เอกสารการเผยแพร่มีความเหมาะสม และเจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถตอบข้อสักถามได้ เป็นต้น
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ไม่มี
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
ผู้ รั บ บริ ก ารมีค วามพึง พอใจใน
การเยี่ ย มชมนิ ท รรศการและ
แสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80
13.2 เชิงคุณภาพ
นิ ท รรศการมี ค วามสวยงาม
น่าสนใจ

ผลการดาเนินโครงการ

บรรลุ / ไม่บรรลุ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.44
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.80

บรรลุ

โครงการนี้ ผู้ เ ยี่ ย มชมนิ ท รรศการและ
ผู้รับบริการ ได้รับความรู้จากการเยี่ยมชม
นิ ท รรศการ (X =4.40) เนื้ อ หาการจั ด
นิ ท ร ร ศ ก า ร มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงาน (X = 4.69) และ
รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม
( X = 4.66) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
ผู้ รั บ บริ การมีค วามพึ งพอใจใน โครงการนี้ ผู้ เ ยี่ ย มชมนิ ท รรศการและ
การเยี่ ย มชมนิ ท รรศการและ ผู้ รั บ บริ ก าร มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ การ
แสดงผลงานวิจัยในระดับมาก ถ่ายทอดองค์ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการดารงชีพได้ ด้วยบรรยากาศของการ
ให้บริการที่มีความน่าสนใจ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้จากผลงานวิจัยมีความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ
(X = 4.48) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อ
ยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ (X= 4.43)
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ใน
หน่วยงานได้ ( X= 4.40) ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก

บรรลุ

บรรลุ
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์ รายละเอียดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1

เพื่อส่งเสริมการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักวิจัย
อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัย
เพิ่มขึ้น

2

5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนางานวิจัย และการ
พัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐาน
สากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัยมากขึ้น

3

เพื่อนาผลงานวิจัยที่ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นไปนาเสนอใน
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
(Thailand Research Expo
2020)

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความ
คิดเห็น

โครงการนี้ได้ส่งเสริมการนาเสนอผลงานวิจัยของ สอดคล้อง
นักวิจัยได้แก่ อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ ผศ.ดร.
กับ
กนกกรณ์ ศิริทิพย์ และอาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา วัตถุประสงค์
ได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัย โดยผู้เข้าร่วมงาน
แสดงความคิดเห็นนักวิจัยมีความรู้และสามารถ
ตอบข้อซักถาม ( X = 4.33) ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก
โครงการนี้มนี ักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด สอดคล้อง
Thailand Research Expo 2020 Award คือ
กับ
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้ง
วัตถุประสงค์
ด้วยเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน
โดย อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ ซึ่งเป็นผลงานที่
มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดขยายผลให้มี
คุณค่า เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม สร้าง
รายได้หรือผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของพื้นที่
ชุมชนและประเทศ
โครงการนี้คณาจารย์ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์
สอดคล้อง
กับ
เผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
ต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน
องค์กร พาณิชย์/อุตสาหกรรมได้ โดยนาเสนอ
งานวิจัยภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” จานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้ง
ด้วยเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน
โดย อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์และคณะ
2) ซีรั่มบารุงผิวจากผลึกไหม โดย ผศ.ดร.กนก
กรณ์ ศิริทิพย์
3) การศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์ชิ้นเดียวด้วย
กระบวนการพิมพ์ผิวแบนเรียบจากการสร้างแท่น
พิมพ์เพคตินเพลทด้วยพืชที่ให้เส้นใยในท้องถิ่น
โดย อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา
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