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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
เขียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

                                              วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

         ตามท่ี บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ภาษา และได้จัดโครงการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 4th Roi Et Rajabhat University 
National and International Conference on Education and Technology Research 2021  
(4th RERU ICET) : New Normal” นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ  
จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ :  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4  
4th RERU ICET : New Normal “นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)” The 4th Roi Et Rajabhat University National and International Conference  
on Education and Technology Research 2021 (4th RERU ICET) : New Normal 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด 
 
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ภาษา 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

 4.1 เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย  
          4.2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่  
          4.3 เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  
ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน  
          4.4 เพ่ือให้เกิดการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 4.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา นักวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
        5.1.1 นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 20 คน
   5.1.2 คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน 
               5.1.3 คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน 50 คน 
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              5.1.4 ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 20 คน 
   รวมทั้งสิ้น  120  คน 
 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  5.2.1 คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป 
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้น าเสนอผลงาน ทางวิชาการ และผลงานวิทยานิพนธ์ เผยแพร่สู่สาธารณชน 
โดยผ่านเวทีน าเสนอผลงานวิชาการ 

  5.2.2 คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
ที่มีความสนใจน าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยบนเวทีวิชาการ 

  5.2.3 คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ 
  5.2.4 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ 

 
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 ณ ห้องประชุม 9A  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 aธันวาคม 2550 
  
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
         วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
 8.1 ผู้น าเสนอผลงาน    
  - ระดับชาติ      50  คน 
  - ระดับนานาชาติ     20  คน 
  - ผู้เข้าร่วมแต่ไม่น าเสนอผลงาน   10  คน 
 8.2 อาจารย์ บุคลากร     70  คน  
 8.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  10  คน 
  รวมทั้งสิ้น  160  คน 
   
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณจากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานโครงการฯ งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  - รายรับค่าลงทะเบียน     136,000 บาท 
  - รายรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก    40,000 บาท    
     รวมรายรับ      176,000 บาท 

10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
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 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 336,051 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
   - ระดับชาติ    จ านวน 122,881 บาท   
   - ระดับนานาชาติ    จ านวน 213,170 บาท  
  โดยแยกรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 
  - งบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ      จ านวน 165,350 บาท 
  - งบแผ่นดิน     จ านวน 170,701 บาท 

 
10.1 ระดับชาติ 
 

รายการ งบลงทะเบียน 
งบ 

แผ่นดิน 
หมวดค่าตอบแทน   
  - ค่าท าการนอกเวลา  10,000  
  - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญอ่านบทความ (Peer Reviewer)      
    (500 บาท x 2 คน x 49 บทความ)   

49,000 - 

  - ค่าตอบแทน Commentators  13,200 - 
หมวดค่าใช้สอย   
  - ค่าจ้างท าอาหารว่าง  4,200 - 
  - ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน  6,000 - 
  - ค่าจ้างท าอาหารว่าง (VIP) 1,750 - 
  - ค่าจ้างท าอาหารรับรอง (VIP) 6,000  
  - ค่าจ้างท ากระเป๋าเอกสาร (100 ใบ x 70 บาท) - 7,000 
  - ค่าจ้างท าโล่ (เครือข่าย) 10,000 - 
  - ค่าจ้างท าเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุม 1,500  
หมวดค่าสาธารณูปโภค   
  - ค่าจ้างเหมารถโมบายส ารองไฟ - 14,231 

รวมเป็นเงิน 101,650 21,231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

10.2 ระดับนานาชาติ 
 

รายการ งบลงทะเบียน 
งบ 

แผ่นดิน 
หมวดค่าตอบแทน   
  - ค่าท าการนอกเวลา  6,000 - 
  - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญอ่านบทความ (Peer Reviewer)      
    (500 บาท x 2 คน x 16 บทความ)   

9,000 - 

  - ค่าตอบแทน Commentators  7,800 - 
หมวดค่าใช้สอย   
  - ค่าจ้างท าของที่ระลึก (หน่วยงานสนับสนุน) 2,500  
  - ค่าจ้างท าเล่ม Proceedings 3,000 - 
  - ค้าจ้างท าป้ายไวนิล   17,800 - 
  - ค่าจ้างจัดนิทรรศการ     5,000 - 
  - ค่าเช่าจอ LED  (4.1.1.21)  80,000 
  - ค่าจ้างออกแบบกราฟิก  (4.1.1.21)  37,700 
  - ค่าเช้าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (4.1.1.21)  11,770 
  - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  (4.1.1.21)  20,000 
หมวดวัสดุ   
 -  กระดาษเกียรติบัตร               (250 บาท x 4 ห่อ)                   1,000  
 -  กระดาษ A4 AA                   (30 รีม x 115 บาท)                   3,450  
 -  หมึก HP LASER 85A            (2 กล่อง x 2,900 บาท) 5,800  
 -  คลิปบอร์ดหนัง A4               (140 บาท x 10 อัน) 1,400  
 -  แฟ้มโชว์เอกสาร A4              (750 บาท x 1 โหล) 750  
 -  ปากกา   (200 บาท x 1 กล่อง) 200  

รวมเป็นเงิน 63,700 149,470 
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11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ผลการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
RERU ICET4  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
จ านวนบทความที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ RERU ICET4 
 

ที ่ กลุ่ม 
จ านวนบทความ 

ระดับชาติ นานาชาต ิ
Oral Poster รวม Oral Poster รวม 

1 ศึกษาศาสตร์ : EDU  21 12 33 2 3 5 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : HU  7 2 9 3 4 7 
3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ : BUSI  1 1 2  1 1 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : SCI  2 4 12 1 3 4 
5 พยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

: HEALTH  
- - - 2  - 2 

รวม 31 19 50 8 11 19 
6 ผู้เข้าร่วมแต่ไม่น าเสนอผลงาน    19 

รวมทั้งสิ้น 50 19 
 
 ระดับชาติ 

สังกัด  EDU HU BUSI SCI HEALTH รวม 
อาจารย์และบุคลากร มรภ.ร้อยเอ็ด  1 1 - - - 2 
นักศึกษา มรภ.รอ้ยเอ็ด 23 - - - - 23 
บุคคลภายนอก 9 8 2 6 - 25 

รวม 33 9 2 6 - 50 
ระดับนานาชาติ       

สังกัด EDU HU BUSI SCI HEALTH รวม 
อาจารย์และบุคลากร มรภ.รอ้ยเอ็ด 1 - - - - 1 
นักศึกษา มรภ.รอ้ยเอ็ด 1 3 - - - 4 
บุคคลภายนอก 3 4 1 4 2 14 

รวม 5 7 1 4 2 19 
 
ล าดับ ประเภท ระดับชาติ ระดับนาชาติ 

1 อาจารย์ มรภ.รอ้ยเอ็ด 4.00 5.26 
3 นักศึกษา  46.00 21.05 
4 บุคคลภายนอก  50.00 73.68 

รวม 100 100 
ภาพรวมอาจารย์และนักศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด 25/ร้อยละ 50.00 5/ ร้อยละ 26.32 
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เจ้าภาพร่วม จ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
6. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
7. ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) 
8. ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
หน่วยงานทีส่นับสนุนทุนภายนอก 

1. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี   จ านวน  10,000  บาท 
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด   จ านวน  10,000  บาท 
3. บริษัทโรงสีแสงดาว จ ากัด   จ านวน  10,000  บาท 
4. ห้างทองเยาวราช ถนนเทวาภิบาล ร้อยเอ็ด จ านวน  10,000  บาท 

        รวมทั้งสิ้น     จ านวน 40,000  บาท 
 
 12. วิธีการด าเนินงาน 

มีการวางแผนการด าเนินงานตามวงจร PDCA โดยมีรายละเอียด คือ 
 

การด าเนินการวงจร 
PDCA 

กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา 

ขั้นวางแผน (PLAN) 

- ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันของคณาจารย์ 
- มอบหมายภารกิจในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
- น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

สิงหาคม 2563 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ในการด าเนินการ 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

กันยายน 2563 
กันยายน 2563  
ตุลาคม 2563 

   21พฤษภาคม 
2564 

ขั้นประเมินผล (CHECK) 
- ติดตาม ประเมินผลการจัดโครงการ 
- รายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2564 

ขั้นตอนปรับปรุง 
(ACTION) 

- น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ  
เพ่ือรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 2564 
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13. รายงานผลการประเมินโครงการ 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในส่วนของผู้น าเสนองานวิจัย คณะท างาน  
และบุคคลทั่วไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 351 คน พบว่าข้อมูลทั่วไป ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ที ่ ประเด็นสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 
1 สถานภาพของท่าน 

- คณะกรรมการด าเนินงาน 7 1.99 
- บุคคลทั่วไป 205 58.40 
- ผู้น าเสนองาน 61 17.40 
- ผู้สนใจเข้าร่วมงาน 78 22.22 

รวม 351 100 
2 สังกัดหน่วยงาน 

- การศึกษาอ่ืน (เช่น สพฐ. สอศ ฯลฯ) 58 16.52 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 1.42 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 1.14 
- สถาบันอุดมศึกษา 268 76.40 
- หน่วยงานเอกชน 12 3.42 
- อปท. 4 1.14 

รวม 351 100 
3 ท่านทราบข่าวการประชุมสัมมนาฯครั้งนี้จากแหล่งใด   

- facebook, page รวบรวมงานน าเสนอ
ผลงาน 

2 0.57 

- Website  ของคณะฯ / ของมหาวิทยาลัย 158 45.01 
- จดหมายแจ้งข่าวของมหาวิทยาลัย 16 4.55 
- จดหมายแจ้งข่าวของมหาวิทยาลัย, 
Website  ของคณะฯ / ของมหาวิทยาลัย 

16 4.55 

- จดหมายแจ้งข่าวของมหาวิทยาลัย, เพ่ือน/
ผู้ร่วมงาน, Website  ของคณะฯ / ของ
มหาวิทยาลัย 

50 14.25 

- ทางเว็บงานประชุมวิชาการ 8 2.26 
- เพ่ือน/ผู้ร่วมงาน 58 16.52 
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- เพ่ือน/ผู้ร่วมงาน, Website  ของคณะฯ / 
ของมหาวิทยาลัย, แฟนเพจของ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

36 10.30 

- อาจารย์ในสาขาวิชา 7 1.99 
รวม 351 100 

4 หัวข้อที่ท่านเข้าร่วมประชุม   
- เข้าร่วมงานเช้าและน าเสนอผลงานวิจัย 74 21.08 
- เข้าร่วมประชุมเช้า 229 65.24 
- น าเสนอผลงานวิจัย 48 13.68 

รวม 351 100 
5 กลุ่มที่ท่านสนใจเข้าร่วมน าเสนอหรือร่วมประชุม 

- ศึกษาศาสตร์ 248 70.66 
- บริหารธุรกิจ 12 3.42 
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 9.98 
- วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 12 3.42 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 10.26 
- ศิลปะและงานสร้างสรรค์ 8 2.26 

รวม 351 100 
 

  จากตาราง 1 สรุปได้ในแต่ละประเด็นดังนี้  
 1. สถานภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไปมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.40 
รองลงมาได้แก่ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และผู้น าเสนองาน คิดเป็นร้อยละ 17.40 ตามล าดับ 
 2. หน่วยงานที่สังกัด ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นสังกัดสถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 76.40 รองลงมา ได้แก่ การศึกษาอ่ืน (เช่น สพฐ. สอศ ฯลฯ) คิดเป็น ร้อยละ 16.52 และ 
หน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 3.42 ตามล าดับ 
 3. การรับทราบข่าวสารการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้จากแหล่งใด ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ได้ข้อมูล
จาก Website ของคณะฯ / ของมหาวิทยาลัย มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.01 รองลงมา ได้แก่ 
เพ่ือน หรือผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 16.52 และจดหมายแจ้งข่าวของมหาวิทยาลัย เพื่อน หรือผู้ร่วมงาน
Website ของคณะฯ หรือของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 14.25 ตามล าดับ 
 4. หัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เข้าร่วมงานเช้ามีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
65.24 รองลงมา ได้แก่ เข้าร่วมงานเช้าและน าเสนอผลงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 21.08 และน าเสนอผลงานวิจัย 
คิดเป็นร้อยละ 13.68 ตามล าดับ 
 5. กลุ่มที่ท่านสนใจเข้าร่วมน าเสนอหรือร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่น าเสนองานในกลุ่ม
ศึกษาศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.66 รองลงมา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 10.26 
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 9.98 ตามล าดับ 
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2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 351 คน พบว่ามีความพึงพอใจใจต่องานการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ความพึงพอใจที่มีต่อการประชุม ICET 4 
 

 ที่ ประเด็นประเมิน Mean S.D ระดับความพึงพอใจ 
1 การบริหารจัดการในการด าเนินงาน 4.79 0.44 มากที่สุด 
2 สิ่งอ านวยความสะดวกในงาน 4.64 0.53 มากที่สุด 
3 เปิดโอกาสให้ร่วมซักถาม แลกเปลี่ยน 4.77 0.47 มากที่สุด 
4 ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 

และผู้น าเสนอ 
4.87 0.34 มากที่สุด 

5 ท่านสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าไปใช้ 
ในการพัฒนาการศึกษาได้ 

4.78 0.44 มากที่สุด 

6 ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัย 4.82 0.39 มากที่สุด 
7 ได้เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  

เกี่ยวกับผลการวิจัย 
4.79 0.43 มากที่สุด 

8 ระยะเวลาในการประชุมน าเสนอผลงานวิชาการ  4.67 0.56 มากที่สุด 
9 สถานที่ในการจัดประชุมน าเสนอผลงานวิชาการ 4.71 0.52 มากที่สุด 
10 รูปแบบการประชุมออนไลน์ 4.84 0.39 มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 4.77 0.46 มากที่สุด 
   
  จากตาราง 2 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ICET 4 ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 
351 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 - 4.87 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ที่ 4.77 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจในด้านความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร
และผู้น าเสนอ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ท่ี 4.87 รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปแบบการประชุมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.84 และด้านได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.82 ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ประสานงานมีความพร้อมและใส่ใจ, 
ลงทะเบียนง่ายสะดวกและรวดเร็ว, ชอบพิธีเปิด, ดีทุกอย่าง, จะมาน าเสนออีกหากจัดอีก, ควรเพิ่มเวลา 
การสัมภาษณ์คุณหมอ John Gibson, Commentator และผู้ด าเนินรายการท าหน้าที่เป็นมืออาชีพ,  
ควรเพิ่มการบรรยายของภาคเช้า, ได้รับเกียรติบัตรเร็วมาก, บริหารจัดการเวลาได้ตามก าหนดการที่แจ้งไว้ 
และควรมีเอกสารอิเล็คทรอนิค สรุปองค์ความรู้ธีมงานให้ Download ด้วย 
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14. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80   

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 
291.67 

บรรลุ 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อย 80 หรือในระดับมาก 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความคิดเห็นและพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินโครงการ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.77  
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
95.40 

บรรลุ 

13.2  เชิงคุณภาพ  
 

1) อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา  
ได้เผยแพร่งานวิจัย 
ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาทางวิชาการ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติที่มาจาก
หลากหลายสาขาวิชา  
ทั้งการน าเสนอแบบโปสเตอร์
และแบบบรรยาย จ านวนทั้งสิ้น 
70 บทความ 

บรรลุเป้าหมาย คือผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 
การเลือกสรรงานวิจัย 
ที่มีคุณค่าไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาได้มีค่าเฉลี่ย 4.78 
อยู่ในระดับมากที่สุด  

2)  อาจารย์ นักวิชาการ  
และนักวิจัยมีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาอ่ืน ๆ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งในการรับฟังการบรรยาย 
จากวิทยากรและการ
แลกเปลี่ยนกับนักวิจัยด้วยกัน 
ในการน าเสนอผลงานเพ่ือน าไป
พัฒนาและสร้างงานวิจัยต่อไป 

บรรลุเป้าหมาย คือผู้เข้าร่วม
โครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัย  
ได้เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.82 
และ 4.79 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 3) มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาและนักวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ 
มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการจ านวน  
9 หน่วยงาน และมีเครือข่าย
สนับสนุนงบประมาณ  
4 หน่วยงาน นอกจากนี้ 
ผู้ร่วมเข้าโครงการยังมีมาจาก
หลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรอ่ืน ๆ 

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ 
มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการจ านวน  
9 หน่วยงานและมีเครือข่าย
สนับสนุนงบประมาณ  
4 หน่วยงาน นอกจากนี้ 
ผู้ร่วมเข้าโครงการยังมีมาจาก
หลากหลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรอ่ืน ๆ เช่น สพฐ. 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 

 
15. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
 

วัตถุประสงค์
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความคิดเห็น 

1 เพ่ือให้นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์  
และนักวิจัยได้เผยแพร่
ผลงานวิจัย  
 

มีการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการที่
หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 
ในรูปแบบการบรรยาย (oral) และแบบ
โปสเตอร์ จ านวน 70 บทความ 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระไปสู่ 
องค์ความรู้ใหม่  
 

โครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าเสนอผลงานวิจัยได้แนวคิด 
และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่วิพากษ์
บทความวิจัยและการวิจัยเพื่อน าไปสู่ 
การปรับปรุงพัฒนาวิทยานิพนธ์ 
และการวิจัยต่อไปได้ 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจัย และนักวิชาการ  
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นทางวิชาการ
ร่วมกัน  
 

โครงการนี้ได้มีการเชิญวิทยากรที่มี 
ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารจัดการ
และการปรับตัวในยุค COVID-19  
เทคโนโลยีและการเสริมสร้างพลัง 
ทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากต่างประเทศและภายในประเทศ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือการศึกษา 
และการวิจัยต่อไป 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

4 เพ่ือให้เกิดการน าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
 

นักวิจัยได้น าเสนอผลงานวิจัย 
ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม 
และท าให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้
ในกลุ่มนักวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอด
และพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

5 เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันการศึกษา 

ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย 
ทั้งภายรัฐและเอกชน ทั้งในส่วนของ
งบประมาณสนับสนุนและการสนับสนุน
บุคลากรทางวิชาการ และการเปิดโอกาส

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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นักวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 

ให้นักวิจัยในหน่วยงานเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
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ภาคผนวก  
 

ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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ภาคผนวก 2 
 

- โครงการ 
- ก าหนดการ 
- ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


