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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565
(Regional Research Expo 2022)” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565
(Regional Research Expo 2022)” ครั้งที่ 10
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....31....เดือน....พฤษภาคม......พ.ศ.....2565.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565 (Regional Research Expo
2022)” ครั้งที่ 10 ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565 นั้น บัดนี้การดาเนินโครงการได้เสร็จสิ้น
แล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565 (Regional Research Expo 2022)” ครั้งที่ 10
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 เพื่อจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565”
(Regional Research Expo 2022)
4.2 เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4.3 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80
5.2 เชิงคุณภาพ
1. นิทรรศการมีความสวยงาม น่าสนใจ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยในระดับมาก
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6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
จานวน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
บุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
จากงบประมาณของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประเภทงบประมาณบารุงการศึกษา แผนงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รหัสงบประมาณ 4.1.1.1 อุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
จานวนเงิน 83,302.บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสองบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการ
หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันที่ ๒๖-๒8 พฤษภาคม 2565
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (วันละ 2๗0 บาท x ๑ คน x 3 วัน)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก จานวน 2 คืนๆละ 1,200 บาท จานวน 1 ห้อง
- ค่าที่พัก จานวน 2 คืน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถตู้มหาวิทยาลัย ๑ คัน (ไป-กลับ)
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (วันละ 240 บาท x 5คน x 2 วัน)
- ค่าที่พัก จานวน 1 คืนๆละ 1,200 บาท จานวน 1 ห้อง
- ค่าที่พัก จานวน 1 คืนๆละ 980 บาท จานวน 2 ห้อง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถตู้มหาวิทยาลัย ๑ คัน (ไป-กลับ)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 (นักวิจัย)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (วันละ 240 บาท x 3 คน x 3 วัน)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา (วันละ 180 บาท x 2 คน x 3 วัน)
- ค่าที่พัก จานวน 3 คืนๆละ 1,200 บาท จานวน 5 ห้อง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว จานวน 2 คันๆละ 2,296 บาท
4. ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
5. ค่าจ้างทาแผ่นพับสี

จานวนเงิน
(บาท)
810
4,710
2,400
11,120
4,100
2,340
1,200
1,960
3,500
2,880
1,440
10,800
4,592
2,000
4,800
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หมวดวัสดุ
1.ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ การแปรรูปปลาอบแห้ง
2.ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการย้อมสีธรรมชาติ เช่น ผ้ามัดย้อม ผ้าฝ้าย เป็นต้น
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น คลัสเตอร์ ดอกไม้ โอเอซิส กรรไกร ลวด เป็นต้น
4. ค่าวัสดุสานักงาน
รวมเงินทั้งสิ้น

4,950
6,900
1,388
560
83,302

11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565 (Regional Research Expo 2022)” ครั้งที่ 10
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
- โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
(ACTION)

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
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12. รายงานผลการประเมินโครงการ
12.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย การเข้าร่วมจัดนิทรรศการใน
งาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565 (Regional Research Expo 2022)” ครั้งที่ 10
ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัย การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565 (Regional Research
Expo 2022)” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

73
119

38.02
61.98

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
16-20 ปี
21-35 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
มากกว่า 50ปี

2
10
64
19
25
35
21
11
5

1.04
5.21
33.33
9.90
13.02
18.23
10.94
5.73
2.60

1
1
8
15
138
29

0.52
0.52
4.17
7.81
71.88
15.10

1. เพศ

2. อายุ

3.ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

91
38
28
12
10
8
2
3

47.40
19.79
14.58
6.25
5.21
4.17
1.04
1.56

4.ผู้เข้าร่วม
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษียณ

รวม
192
100.00
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ
61.98 มีอายุระหว่าง 21-35 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน
138 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย การเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565 (Regional Research Expo 2022)” ครั้งที่
10 ในภาพรวม
ส่วน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ระดับ
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. เนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
4.64
0.52 พอใจมากที่สุด 92.80
วัตถุประสงค์ของงาน
2. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม

4.61

0.55

พอใจมากที่สุด

92.20

3. ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่องาน
วิชาการ

4.52

0.59

พอใจมาก

90.40

4. ผู้นาเสนอมีความรู้และสามารถตอบข้อสักถามได้

4.41

0.61

พอใจมากที่สุด

88.20

5. เอกสารการเผยแพร่มีความน่าสนใจ

4.33

0.64

พอใจมากที่สุด

86.60

6. ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม

4.30

0.69

พอใจมากที่สุด

86.00

7. ท่านได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ

4.40

0.62

พอใจปานกลาง 88.00

8. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/
นวัตกรรมที่มีอยู่ได้

4.43

0.64

พอใจมาก

88.60
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9. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในหน่วยงาน
ได้

4.42

0.63

รวมเฉลี่ย

4.45

0.46

พอใจมาก

88.40

พอใจมากที่สุด 89.00

จากตาราง 2 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม การจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ครั้งที่ 10 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”ภายใต้แนวคิด
“นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ ท่านสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในหน่วยงานได้ ผู้นาเสนอมีความรู้และสามารถตอบข้อสักถามได้ ท่านได้รับความรู้
จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ เอกสารการเผยแพร่มีความน่าสนใจ ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการมีความ
เหมาะสม ตามลาดับ
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย
13.1 เชิงปริมาณ
1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การเยี่ยมชมนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80
13.2 เชิงคุณภาพ
1 นิทรรศการมีความสวยงาม
น่าสนใจ
2

ผลการดาเนินโครงการ
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจมาก ร้อยละ 89.00

ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจงานวิจัยมี
ความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
พอใจมาก
การเยี่ยมชมนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยในระดับมาก

บรรลุ / ไม่บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียด
วัตถุประสงค์

1

เพื่อจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย ใน
งาน “มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2565”
(Regional Research
Expo 2022)

2

3

กิจกรรมและการดาเนินงาน

การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ (Regional Research Expo 2022) ระหว่าง
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาสาม
พร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิดหลัก
“นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน เพื่อถ่ายทอด
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาส
นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์/
อุตสาหกรรมได้ โดยมีงานวิจัยที่ร่วมจัดนิทรรศการ
จานวน 3 ผลงาน
เพื่อแสดงศักยภาพด้าน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมนาเสนอ
การวิจัยของบุคลากร ผลงาน ดังนี้ 1. ความหลากชนิดของพืชที่ใช้ในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ย้อมสีเส้นไหม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขมร ในอาเภอ
ร้อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 2. การนาเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
เทคนิคภาพพิมพ์ย้อม โดยอาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา
สังกัดคณะครุศาสตร์ 3. เครื่องอบแห้งพลังงานร่วมลม
ร้อนจากฮีตเตอร์รังสีอินฟาเรดสาหรับปลาแดดเดียว
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศาสตร์ คณาศรี และ
อาจารย์ประสิทธิ มงคลเกษตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
เพื่อเปิดโอกาสให้
นักวิจัยได้นาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี
คณาจารย์ได้
และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กว้างและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน
องค์ความรู้ด้านการ
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และแรงกระตุ้น ให้กับบุคลากรจาก
วิจัยและการบริการ
สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
วิชาการของ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใน
มหาวิทยาลัย
การนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
พัฒนาหรือสร้างสรรค์พร้อมทั้งต่อยอดผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ความคิดเห็น
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
โปสเตอร์นาเสนอผลงานวิจัย

ภาพบรรยากาศภายในงาน
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ภาคผนวก 2
- โครงการ
- ผลการประเมินโครงการ

