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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 

 
ลงชื่อ....................................... 

(นางสาวลัดดา  คุณหงส์ ) 
ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 
 
 

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

ผู้รายงานโครงการ 

 
 

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

     รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

 
 

ลงชื่อ....................................... 
(อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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                                              รายงานผลการด าเนินโครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
         เขียนที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

                                                        วันที่.....16....เดือน....กรกฎาคม........พ.ศ.....2562....... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
              ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้
การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
                      พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
                      ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรนิทร์  สมพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุพงษ ์ แสงเรณู                 

                                   นางสาวณิชากมล ศรีอาราม  นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง   
                                   นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์           
                                                                   
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :   
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรนิทร์  สมพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุพงษ ์ แสงเร ณู          
                                 นางสาวณิชากมล ศรีอาราม  นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง   
                                 นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
          4.1 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4.2 เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 

4.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก 
 

5. เป้าหมาย 
           5.1  เชิงปริมาณ :  จ านวน 80 คน ประกอบด้วย 

1.  ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล          จ านวน 30 คน 
2.  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา          จ านวน 30 คน 
3.  อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     จ านวน 20 คน 
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            5.2 เชิงคุณภาพ :  
ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารโรงเรียนมัธยม มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

  ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
 
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 

1.  ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล             จ านวน 35 คน 
2.  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา             จ านวน 12 คน 
3.  อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด       จ านวน 23 คน 
                                                                       รวมทั้งสิ้น 70 คน 

 
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณบ ารุงการศึกษา รหัสงบประมาณ  3.1.1.1 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม จ านวนเงิน 
30,700 บาท (สามหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมง x 800 บาท) 4,800 

ค่าใช้สอย 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน) 4,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 100 บาท x 1 วัน) 6,400 
3 ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการการอบรม  6,000 
4 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล  450 
5 ค่าอาหารเลี้ยงรับรองวิทยากร 2,890 
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 6,160 

รวม  30,700 
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11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      ผลการด าเนินงานโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินการวงจร  
PDCA 

กิจกรรม /การด าเนินการ ระยะเวลา 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ 
1.3 จัดเตรียมโครงการ 
1.4 เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม 2561 

2. ขั้นด าเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

  ตุลาคม 2561  
 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

  มกราคม 2562 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป   กรกฎาคม 2562   

 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 

 ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โดย 
 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 26 44.83 

หญิง 32 55.17 

รวม 58 100.00 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนความถี/่ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
21 - 25 ปี 2 3.45 
26 - 30 ปี 4 6.90 
31 - 35 ปี 11 18.97 
36 - 40 ปี 19 32.76 
41 - 45 ปี 8 13.79 
46 - 50 ปี 7 12.07 
51 - 55 ปี 7 12.07 

รวม 58 100.00 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
อนุปริญญา/ปวส. 2 3.45 

ปริญญาตรี 30 51.72 
สูงกว่าปริญญาตรี 26 44.83 

รวม 58 100.00 

ตารางท่ี 4 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครู/ผู้อ านวยการ 38 65.52 

เจ้าหน้าที่ 20 34.48 
รวม 58 100.00 

จากตาราง 1-3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561  มีจ านวน 58 คน โดยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17  
มีอายุ 36 – 40 ปี จ านวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ 32.76  มีระดับปริญญาตรี  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.72 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นครู/ผู้อ านวยการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในภาพรวม 
 

 
จากตารางที่ 5 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการประชุม

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยรวมอยู่
ในระดับมากด(   = 4.34) คิดเป็นร้อยละ 86.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก  
ทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบริการ (   = 4.40) ด้านวิทยากร (   =4.38)  
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.80) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดโครงการ 
(   = 4.72) 
 
ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.41 0.56 พอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.31 0.57 พอใจมาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.36 0.74 พอใจมาก 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.21 0.69 พอใจมาก 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.12 0.77 พอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.44 พอใจมาก 

 
 
 
 

X

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.28 0.44 พอใจมาก 85.60 
2. ด้านวิทยากร 4.38 0.49 พอใจมาก 87.60 
3. ด้านบริการ 4.40 0.47 พอใจมาก 88.00 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ           4.31 0.54 พอใจมาก 86.20 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.49 พอใจมาก 86.80 

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 6 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มต่ีอโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านการจัดโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ (   = 4.41)  รองลงมาคือ เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ (   = 4.36) มีการ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (    = 4.31)  ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน  
(   = 4.21)  และล าดับสุดท้ายคือ ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง (   = 4.12)   
 
ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นที่มต่ีอโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านวิทยากร 
 

 
จากตารางที่ 7 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มต่ีอโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านวิทยากร อยู่ในระดับ
มาก (   = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามคีวามพึงพอใจในระดับมาก ทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี (    = 4.45) รองลงมาคือ วิทยากร
สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (   = 4.41) วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม (    = 4.36) และ  
ล าดับสุดท้ายคือ วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ (   = 4.29)  

 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีเทคนิคการน าเสนอเหมาะสม 4.36 0.58 พอใจมาก 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.29 0.73 พอใจมาก 

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.45 0.63 พอใจมาก 

4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.41 0.56 พอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.38 0.49 พอใจมาก 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X
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ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นที่มต่ีอโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านบริการ 
  

 
จากตารางที่ 8 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มต่ีอโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก 
(   = 4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ (   = 4.60) รองลงมาคือ ความพร้อมของ
อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ (  = 4.43) เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี (  = 4.40)  
การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ (   = 4.33) ล าดับสุดท้ายคือ ความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม (   = 4.22)  
  
ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นที่มต่ีอโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.60 0.56 พอใจมาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.43 0.60 พอใจมาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.33 0.73 พอใจมาก 
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.40 0.59 พอใจมาก 
5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม 4.22 0.70 พอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.71 0.39 พอใจมาก 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ     

พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 4.24 0.63 พอใจมาก 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.24 0.66 พอใจมาก 
3. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.34 0.66 พอใจมาก 
4. ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.41 0.68 พอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.31 0.54 พอใจมาก 

X

X

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 9 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มต่ีอโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (   = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก 
ทุกประเด็น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเข้าร่วม
โครงการ (   = 4.41) รองลงมา คือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (   = 4.34) 
และล าดับสุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น  และท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน (    = 4.24)   
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- 
 
13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน 
จากทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.50  

     บรรลุ 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินโครงการโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 86.80 

 
บรรลุ 

 
 

13.2  เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล และผู้บริหารโรงเรียนมัธยม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
ดร.ปิยรัตน์ ปริญญพงษ์ เจริญทรัพย์ 
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.  
มาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน 
( = 4.24) ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

XX

X

X
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
 
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ

คิดเห็น 

1 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในกรอบแนวทางการด าเนิน 
ง า น ส น อ ง พ ร ะ ร า ช ด า ริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

 โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ปิยรัตน์ 
ปริญญพงษ์ เจริญทรัพย ์เลขานุการคณะกรรมการ 
อพ.สธ. มาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัด
โครงการทุกขั้นตอน (   = 4.24) ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

2  เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่สังคม
และชุมชน 

โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ไดร้ับการพัฒนาตนเอง โดยได้รับความรู้
เกี่ยวกับ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  ( = 4.34)  
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก 

โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถม 
ศึกษา มีส่วนร่วมในการแสดงแสดงความคิดเห็น 
( = 4.24) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ภาพประกอบการด าเนนิโครงการ 

 

 
 

 



12 
 

 
 

 



13 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



14 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 2  
- โครงการ 

- ผลการประเมินโครงการ 
                    - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


