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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  

(Regional Research Expo 2019) 
 
 

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.....20....เดือน....สิงหาคม........พ.ศ....2562....... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
        ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
(Regional Research Expo 2019)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Regional Research 
Expo 2019) 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สบืสิงห์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์วิเศษสัตย์          

                                  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                  นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
                                
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :   
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์          
                                      นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง นายประจิตร ประเสริฐสังข์  
                                นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

4.1 เพื่อจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย  ในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562” 
(Regional Research Expo 2019) 

4.2 เพ่ือแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

5. เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ 

   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80 
       5.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นิทรรศการมีความสวยงาม น่าสนใจ 
   2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยในระดับมาก 
 
 

6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
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 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 
จ านวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 
   

8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
 นักเรียน/นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบประมาณแผ่นดิน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
รหัสงบประมาณ 3.1.1.1 จ านวนเงิน 42,680 บาท (สี่หม่ืนสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

ค่าใช้สอย 
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562

และ 1 มีนาคม 2562 
34,260 

2 ค่าจ้างท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย 1,920 
ค่าวัสดุ 
3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 6,500 

รวมทั้งสิ้น  42,680 
                          (ส่ีหม่ืนสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 
11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
   ผลการด าเนินงานโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Regional Research 
Expo 2019) 
 

   การด าเนินงาน 
การด าเนินการวงจร  

PDCA 
กิจกรรม /การด าเนินการ ระยะเวลา 

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

มกราคม 2562 

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

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

เมษายน 2562 
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4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป สิงหาคม 2562 

 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 ในการประเมินความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและ 
งานบริการวิชาการ (Regional Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 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 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 20 21.28 

หญิง 74 78.72 

รวม 94 100.00 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนความถี/่ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
16-20 ปี 7 7.45 
21-25 ปี 73                 77.65 

               26-30ปี 7 7.45 
31-35 ปี 7 7.45 

รวม 94 100.00 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 1.06 

ปริญญาตรี 89                 94.68 
ปริญญาโท 4 4.26 

รวม 94 100.00 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 



4 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษา 83 88.30 
อาจารย์ 4 4.26 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 7.45 
รวม 94 100.00 

จากตาราง 1-4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Regional Research Expo 2019) มีจ านวน 94 คน 
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 74  คนคิดเป็นร้อยละ 78.72  มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 73 คน  
คิดเป็นร้อยละ 77.66 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 94.68 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 88.30 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
(Regional Research Expo 2019)  ในภาพรวม 
 

 
จากตารางที่ 5 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการจัด

นิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Regional Research Expo 2019 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (   = 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ (   =4.50) ผู้น า
เสนอมีความรู้และสามารถตอบข้อสักถามได้ และผลงานวิจัยมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ  
(   = 4.43) เนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน (   = 4.36) ท่านสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ (   = 4.19) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ใน
หน่วยงานได ้(   = 4.15) และล าดับสุดท้ายคือรูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม (   = 4.14) 

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

1. เนื้อหาการจัดนิทรรศการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงาน 

4.36 0.55 มาก 
 

87.20 

2. รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม 4.14 0.67 มาก 82.80 
3. ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ 
ต่องานวิชาการ 

4.43 0.61 มาก 88.60 

4. ผู้น าเสนอมีความรู้และสามารถตอบข้อสักถามได้ 4.43 0.66 มาก 88.60 
7. ท่านได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ 4.50 0.62 มาก 90.00 
8. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/
นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ 

4.19 0.40 มาก 83.80 

9. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ใน
หน่วยงานได้ 

4.15 0.79 มาก 83.00 

เฉลี่ยรวม 4.31 
 

0.61 มาก 86.20 

X

X

X

X

X
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
 
13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ล าดับ เป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ บรรลุ / ไม่บรรลุ 
13.1  เชิงปริมาณ  

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การเยี่ยมชมนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย ร้อยละ 80 
 

ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม
นิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 86.20 

บรรลุ 
 
 
 

13.2  เชิงคุณภาพ 
1 นิทรรศการมีความสวยงาม 

น่าสนใจ 
โครงการนี้ ผู้ เ ยี่ ยมชมนิทรรศการและ
ผู้รับบริการ ได้รับความรู้จากการเยี่ยมชม
นิทรรศการ (   =4.50) เนื้อหาการจัด
นิ ท ร ร ศ ก า ร มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของงาน (  = 4.43) และ
รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม 
(   = 4.14) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก 

บรรลุ 
   
   
 
   
 

 

2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การเยี่ยมชมนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยในระดับมาก 

โครงการนี้ ผู้ เ ยี่ ยมชมนิทรรศการและ
ผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจกับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการด ารงชีพได้ ด้วยบรรยากาศของการ
ให้บริการที่มีความน่าสนใจ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้จากผลงานวิจัยมีความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ  
(   = 4.43) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อ
ยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ (  = 4.19) 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ใน
หน่วยงานได้ (  = 4.15) ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  

X

X

X

X

X

X

X

X
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วัตถุประสงค์       
ข้อที่ 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ
คิดเห็น 

1 เพ่ือจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย ในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562” 
(Regional Research Expo 
2019) 

 โครงการนี้ มหาวิทยาลัย  ได้จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัย และด้านการบริการแก่ชุมชน
พ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยน านักวิจัย
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยภายใต้
แนวคิดหลัก “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์” 
ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม  
(   = 4.47) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และได้รับรางวัลชมเชยในการจัดนิทรรศการ
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 
 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือแสดงศักยภาพด้านการ
วิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมแสดงศักยภาพด้าน
การวิจัยและเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสร้างสรรค์ และต่อ
ยอดผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ก้าวสู่มาตรฐาน
ในระดับต่างๆ อย่างมั่นคง ตลอดจนยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้สูงขึ้น ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองค า ผศ.ดร.กนกกรณ์ 
ศิริทิพย์ อาจารย์รชต อินทร์ชา ผศ.ดร.เอ้ือมพร 
จันทร์สองดวง และ ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 
     ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงานวิจัยมีความน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการ (   = 4.43) สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยู่
ได ้( = 4.19) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ

คิดเห็น 

X
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3 เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการนี้คณาจารย์ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ในภาคนิทรรศการ 
หัวข้อ งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ จ านวน 5 
ผลงาน ได้แก่ 1) การขยายพันธุ์และการเก็บรักษา
พันธุ์กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนกล้วยไม้ป่าใกล้สูญ
พันธุ์ในกลุ่มป่าชุมชน โดยดร.จตุพร หงส์ทองค า 
และอาจารย์รชยา พรมวงศ์ 2) การยกระดับ
มาตรฐานการย้อมผ้า ด้วยสีธรรมชาติ ต าบล 
ท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.
กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 3) การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์
เทคนิคเพลทแม่ พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สี
ธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดย อาจารย์รชต อินทร์ชา 4) ความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้นและ
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรจากชุมชนไทลาว 
ในเขตป่าอนุรักษ์ วัดป่าพรหมประทาน บ้านน้ าค า 
ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ผศ.ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง 5) การพัฒนา
รูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหัน
บ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยผศ.ดร.
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และคณะ  

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



8 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1.  
ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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ภาคผนวก 2  
- โครงการ 

- ผลการประเมินโครงการ 
-ข้อมูลโปสเตอร์งานวิจัย/เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 
 


