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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.......................................
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวพรทิวา สารจันทร์)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวอารีรัตน์ 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.....27....เดือน....พฤษภาคม......พ.ศ.....2564.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบั นวิจัย และพัฒนา ได้จัด โครงการพัฒ นางานวิจัยสู่การพัฒ นาชุมชน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้การดาเนิน
โครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นายประจิตร ประเสริฐสังข์ นายวัชรกร เนตรถาวร
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นายประจิตร ประเสริฐสังข์
นายวัชรกร เนตรถาวร
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและสามารถขอทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกได้
4.2 เพื่อพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิ่งพาณิชย์
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80
3) ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น และประสานความร่วมมือจาก
แหล่งทุนภายนอก ร้อยละ 50
4) จานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์
10 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม
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5.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความ
เข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ สร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ในเชิงพาณิชย์
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ณ ประชุม D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 60 คน
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
ประเภทงบประมาณแผ่นดิน รหัสงบประมาณ 2.2.2.5 จานวนเงิน 6,840 บาท (หกพันแปดร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน
1 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง x 800 บาท
ค่าใช้สอย
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 12 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 12 คน x 100 บาท

งบประมาณ (บาท)
4,800

รวมทั้งสิ้น
(หกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

8,40
1,200
6,840
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
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
- โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ระยะเวลา
มีนาคม 2564

พฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564
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12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนา
ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ประชุม D ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
25
33
58

ร้อยละ
43.10
56.90
100.00

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

จานวน (คน)
5
23
28
2
58

ร้อยละ
8.62
39.66
48.28
3.45
100.00

ตารางที่ 3 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
5
38
15
58

ร้อยละ
8.62
65.52
25.86
100.00
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ตารางที่ 4 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
นักศึกษา
อาจารย์
บุคคลทั่วไป
ครู
รวม

จานวน (คน)
3
52
1
2
58

ร้อยละ
5.17
89.66
1.72
3.45
100.00

จากตาราง 1-4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จานวน 52
คน คิดเป็นร้อยละ 89.66
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 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

4.57

0.70

พอใจมากที่สุด

4.60
4.28
4.72
4.64
4.67
4.22
4.66
4.59

0.62
0.70
0.62
0.69
0.63
0.82
0.61
0.62

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.52

0.63

พอใจมากที่สุด

11. คาดว่าสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.41

0.65

พอใจมาก

12. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัด
โครงการทุกขั้นตอน
13. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ
รวมเฉลี่ย

4.57

0.62

พอใจมากที่สุด

4.66

0.61

พอใจมากที่สุด

4.55

0.55

พอใจมากที่สุด

รายการประเมิน
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จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
91.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ หลัง การอบรม โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ท่านได้รับความรู้
หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ คาดว่า
สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ ก่อน การอบรม ตามลาดับ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น แบบออนไลน์
โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom
meeting) จานวน 58 คน และแบบออนไซน์
จานวน 7 คน จานวนรวมทั้งสิ้น 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 108.34
ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.00

บรรลุ / ไม่บรรลุ
บรรลุ

2

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

บรรลุ

3

ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น และ
ประสานความร่วมมือจากแหล่งทุน
ภายนอก ร้อยละ 50

การจัดอบรมในครั้งนี้ นักวิจัย สามารถนา
งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น
และประสานความร่วมมือจากแหล่งทุน
ภายนอกได้

ไม่บรรลุ

4

จานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ชุมชน สู่เชิงพาณิชย์
10 งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจานวนงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ จานวน 2
งานวิจัย ที่ถูกยกเป็นตัวอย่างในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

ไม่บรรลุ

7
ลาดับ
เป้าหมาย
13.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจ
และนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างงานวิจัย
เพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ในเชิง
พาณิชย์

ผลการดาเนินโครงการ

บรรลุ / ไม่บรรลุ

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจและนาไปใช้พัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน
สังคมท้องถิ่น ในเชิงพาณิชย์ โดยเชิญ
นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ จากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
หลัง การอบรม ( X = 4.66) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

บรรลุ

14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียด
วัตถุประสงค์

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความคิดเห็น

1

เพื่อพัฒนานักวิจัยให้
สามารถพัฒนางานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนท้องถิ่นและ
สามารถขอทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกได้

โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ จากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์
บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนยุค
5G การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสู่การใช้ประโยชน์
โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์
จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน
( X = 4.57) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

8
2

เพื่อพัฒนางานวิจัย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนสู่
เชิงพาณิชย์

โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ได้พัฒนาการกาหนดโจทย์วิจัยสู่ประเด็น
การวิจัยเชิงพื้นที่ /ชุมชน / หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย การยกระดับศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรม
ยุค 5G (วิจัยRE+SEARCH-นวัตกรรม-บริการ/ผู้ใช้
จริงตลาด) โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือ
ประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน
และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
( X = 4.59) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

9

ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ

10

1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ

11

ภาคผนวก 2
- โครงการ
- ผลการประเมินโครงการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

