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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์ )
ผู้รายงานโครงการ

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

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

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวณิชากมล ศรีอาราม)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายประจิตร ประเสริฐสังข์)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายวัชรกร เนตรถาวร)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์)
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

หัวหน้าหน่วยงาน
ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....15....เดือน....กุมภาพันธ์......พ.ศ.....2565.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ จั ด โครงการอบรมการให้ ค วามรู้ ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565 นั้น
บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นางสาวพรทิวา สารจันทร์
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นายประจิตร ประเสริฐสังข์
นายวัชรกร เนตรถาวร
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย
4.2 เพื่อให้นักวิจัยสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่สามารถได้รับการคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากาหนด
4.3 เพื่อให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
5. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) จานวนผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80
3) ร้อยละนักวิจัยที่สามารถยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้ ร้อยละ 70
4) จานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน 10 งานวิจัย/องค์ความรู้/
นวัตกรรม
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เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้
พัฒนาตนเองสามารถยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 50 คน
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
จากงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประเภทงบประมาณ
บารุงการศึกษา รหัสงบประมาณ 4.1.1.1 จานวนเงิน 23,410 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน
1 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง x 800 บาท
ค่าใช้สอย
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ
3 ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง
4 ค่าที่พักวิทยากร
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร
6 ค่าห้องอบรม
7 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 ชุด x 50 บาท)
รวมทั้งสิ้น
(สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
4,800
3,500
6,000
2,000
500
1,110
3,000
2,500
23,410
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการด าเนิ น งานโครงการอบรมการให้ ค วามรู้ ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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
- โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ระยะเวลา
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2564
มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
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12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในการประเมิน ความคิดเห็ น ของผู้เข้าร่ว มผลการวิเคราะห์ ข้อมูล โครงการอบรมการให้ ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 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

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

จานวน (คน)
15
25
40

ร้อยละ
37.50
62.50
100.00

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

จานวน (คน)
10
24
6
40

ร้อยละ
25.00
60.00
15.00
100.00

ตารางที่ 3 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
5
22
13
40

ร้อยละ
12.50
55.00
32.50
100.00
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ตารางที่ 4 จานวนความถี่/ร้อยละ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ผู้บริหาร
รวม

จานวน (คน)
5
34
1
40

ร้อยละ
12.50
85.00
2.50
100.00

จากตาราง 1-4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00
มีระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จานวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 85.00
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในภาพรวม
รายการประเมิน
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

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
4.93
0.27 พอใจมากที่สุด

ร้อยละ
98.60

4.90
4.65
4.88
4.95
4.90
3.30
4.63
4.70

0.30
0.53
0.33
0.22
0.38
1.16
0.49
0.46

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

98.00
93.00
97.60
99.00
98.00
66.00
92.60
94.00

4.58

0.55

พอใจมากที่สุด

91.60

11. คาดว่าสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.40

0.63

พอใจมาก

88.00

12. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัด
โครงการทุกขั้นตอน
13. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ
รวมเฉลี่ย

4.75

0.44

พอใจมากที่สุด

95.00

4.85

0.36

พอใจมากที่สุด

97.00

4.65

0.26

พอใจมาก

93.00

7
จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เนื้อหาสาระ
ในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน วิทยากรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่บรรยาย โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านได้รับความรู้หรือ
ประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีความมั่นใจและ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ คาดว่าสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
ก่อน การอบรม ตามลาดับ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
2
3

4

13.2

ผลการดาเนินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน แบ่งเป็น แบบ
ออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom
meeting) จานวน 17 คน และแบบออนไซน์
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด
โครงการ ร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 93.00
ร้อยละนักวิจัยที่สามารถยื่น การจัดอบรมในครั้งนี้ มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
ขอทรัพย์สินทางปัญญาได้
จะนาความรู้ที่ได้รับไปยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาได้
ร้อยละ 70
1 ผลงาน จานวน 39 คน จากนักวิจัยที่เข้าร่วม
ทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5
จานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์
การจัดอบรมในครั้งนี้ มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
ทีม่ ีผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชน 10 งานวิจัย/ และนวัตกรรมชุมชนที่ยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา คือ
องค์ความรู้/นวัตกรรม
อนุสิทธิบัตร จานวน 1 ผลงาน และอยู่ระหว่างการ
ยื่นขออนุสิทธิบัตร จานวน 2 ผลงาน รวมจานวน 3
ผลงาน
เชิงคุณภาพ
โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนาไปใช้พัฒนาตนเองสามารถยื่นขอทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ โดยได้เชิญ อาจารย์จิราภรณ์ เหลือง
ร้อยเอ็ด เกิดความรู้ความ
ไพรินทร์ ผู้อานวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
เข้าใจและนาไปใช้พัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
ตนเองสามารถยื่นขอ
และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้
เรื่องนี้ หลัง การอบรม ( X = 4.63) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

บรรลุ / ไม่บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียด
วัตถุประสงค์

1

เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้
ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและรักษา
สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ด้านการวิจัย

2

3

กิจกรรมและการดาเนินงาน

โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อานวยการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
วิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและรักษาสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย
โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน ( X = 4.75)
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
เพื่อให้นักวิจัยสามารถ โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ยื่นคาขอจดทะเบียน อาจารย์จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อานวยการศูนย์
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
สิทธิบัตรที่สามารถ
วิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอลิขสิทธิ์
ได้รับการคุ้มครอง
อย่างมีประสิทธิภาพ (งานวรรณกรรม/นาฏกรรม/ศิลปกรรม/ดนตรีกรรม/
โสตทัศนวัสดุ/ภาพยนตร์/แพร่เสียงแพร่ภาพ/งานใน
และถูกต้องตาม
แผกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ)
หลักเกณฑ์ที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ
กาหนด
ผลิตภัณฑ์ /เครื่องหมายการค้า/แบบผังภูมิของวงจร
รวม/ความลับทางการค้า/สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์/พันธุ์
พืชใหม่) โดยผู้เข้าร่วมโครงการ มีความมั่นใจและ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ( X = 4.58) ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
เพื่อให้มีผลงานวิจัย โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และองค์ความรู้ต่างๆ ร้อยเอ็ด ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ที่เป็นทรัพย์สินทาง
ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ประเภทของ
ปัญญาเพิ่มขึ้น
ลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิ์ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้น โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วม ( = 4.85) และนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ( X = 4.70) ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็น
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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ภาคผนวก 2
- โครงการ
- ผลการประเมินโครงการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

