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รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

กิจกรรม การอบรมเชงิปฏิบตัิการ การพัฒนาศักยภาพนกัวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่  
 

 
 

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.....22....เดือน....กรกฎาคม......พ.ศ.....2562..... 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
              ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
แบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้การด าเนินโครงการได้
เสร็จสิ้นแล้วผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้               
 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรนิทร์  สมพร  
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ ์ แสงเรณู   
                                 นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง                 
                                 นางสาวพรทิวา สารจันทร์  นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 

                                
3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์  สมพร  
                                       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพงษ์  แสงเรณู   
                                       นางสาวณิชากมล ศรีอาราม นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง                 
                                       นางสาวพรทิวา สารจันทร์  นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 
 
4. วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

4.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนองานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  4.2  เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการเขียนเขียนข้อเสนองานวิจัย
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มข้ึน 

4.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเขียนเค้าโครงงานวิจัยแบบบูรณาการ เพ่ือเสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น   
 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 

1) จ านวนอาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 

 
 
 



2 
 

           5.2  เชิงคุณภาพ  
                 อาจารย์ บุคลากร สามารถเขียนเค้าโครงงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และเป็นเวทีเรียนรู้
ร่วมกันในการพัฒนานักวิจัย และได้ร่วมกันพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยตามประเด็นนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งบริบทพ้ืนที่ที่ตอบสนองชุมชนสังคม รวมทั้งนโยบายด้านการวิจัยของรัฐบาล และเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
   

8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ 
 อาจารย์ บุคลากรที่สนใจ จ านวน  84 คน        
 
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
 งบบ ารุงการศึกษา รหัสงบประมาณ 3.1.1.1  พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
จ านวนเงิน 27,300 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

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

ค่าใช้สอย 
1 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)  
ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 80 บาท x 1 วัน) 

10,400 

2 ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการการอบรม (80 ชุด x 50 บาท) 4,000 
3 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล (450 บาท x 1 ป้าย) 450 
5 ค่าท่ีพักวิทยากร (จ านวน 1 คืน x 500 บาท) 500 
6 ค่าอาหารเลี้ยงรับรองวิทยากร (จ านวน 1 วัน x 1,000 บาท) 1,000 
7 ค่าเดินทางวิทยากร  4,400 

ค่าวัสดุ 
1 
 

ค่าปากกา (จ านวน 80 ด้าม x 5 บาท) 
ค่าซองพลาสติกใส่เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 80 ซองๆละ 10 บาท  

1200 

รวมทั้งสิ้น   26,750 
(สองหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

11. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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      ผลการด าเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
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 

     - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเค้าโครงวิจัย
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และวิพากษ์ 
เค้าโครงวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  ตุลาคม 2561 - 
ตุลาคม 2561 

3. ขั้นประเมินผล  
      (CHECK) 

รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 

กรกฎาคม 2562 

4. ขั้นตอนปรับปรุง     
      (ACTION) 

จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
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     12.1 รายงานผลการประเมินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ 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 27.03 

หญิง 54 72.97 

รวม 74 100.00 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนความถี/่ร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
28 - 32 ปี 8 10.81 
33 - 37 ปี 17 22.97 
38 - 42 ปี 19 25.68 
43 - 47 ปี 21 28.38 
48 - 52 ปี 9 12.16 

รวม 74 100.00 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท 54 72.97 
ปริญญาเอก 20 27.03 

รวม 74 100.00 
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ตารางท่ี 4 จ านวนความถี่/ร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาจารย์ 74 100 

รวม 74 100.00 

จากตาราง 1-3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบประเมินโครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 74 คน โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 54  คน คิดเป็นร้อยละ 72.97 มีอายุ 43 – 47 ปี จ านวน  21  คน คิดเป็นร้อยละ 28.38   
มีการศึกษาปริญญาโท  จ านวน 54  คน คิดเป็นร้อยละ 72.97  ผู้เข้าร่วมใหญ่เป็นอาจารย์ จ านวน 74 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบ
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวม 
 

 
 จากตารางที่ 5 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในวิทยากรมากที่สุด  
(  = 4.82) รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (   = 4.82) ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
( = 4.69) และล าดับสุดท้ายคือความพึงพอใจในบริการ ( = 4.52) 
 
 
 

X X

ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ด้านการจัดโครงการ 4.69 0.33 พอใจมากที่สุด 93.80 
2. ด้านวิทยากร 4.82 0.31 พอใจมากที่สุด 96.40 
3. ด้านบริการ 4.52 0.51 พอใจมากที่สุด 90.40 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ           

4.79 0.40 พอใจมากที่สุด 95.80 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.38 พอใจมากที่สุด 94.00 

X

X

X X
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ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้านการจัดโครงการ 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านการจัดโครงการ    
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 4.80 0.40 พอใจมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.50 0.58 พอใจมาก 

3. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ 4.78 0.41 พอใจมากที่สุด 

4. ท่านได้รับความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน 4.70 0.46 พอใจมากที่สุด 

5. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.66 0.65 พอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.69 0.33 พอใจมากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.69) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ (  = 4.80) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ(  = 4.78)  ท่านได้รับ
ความสะดวกในจุดรับลงทะเบียน (   = 4.70) มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ( = 4.66) และ
ล าดับสุดท้ายคือระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (   = 4.50)   
 
ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้านวิทยากร 
 

 
 

 

X

X X

X

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีบรรยาย 4.88 0.33 พอใจมากที่สุด 
2. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.76 0.43 พอใจมากที่สุด 

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 4.80 0.40 พอใจมากที่สุด 

4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.85 0.36 พอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.82 0.31 พอใจมากที่สุด 

X

X

X

X
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จากตารางที่ 7 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด(  = 4.82) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย 
(   = 4.88) รองลงมาคือวิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน (   = 4.88) วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี (   = 4.80) และล าดับสุดท้ายคือวิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 
(   = 4.88) 

  
ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้านบริการ 
  

 
จากตารางที่ 8 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ด้านบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี(   = 4.65)  
รองลงมาคือ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดอบรม (    = 4.58)  การบริการอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ (   = 4.53)  ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 
(   = 4.43)  และล าดับสุดท้ายคือความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ (   = 4.41) 
 
 
 
 
 
 

รายกา 
รประเมิน  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ด้านบริการ    
1. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 4.41 0.79 พอใจมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ 4.43 0.70 พอใจมาก 
3. การบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
เพียงพอ 

4.53 0.60 พอใจมากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี 4.65 0.56 พอใจมากที่สุด 
5. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดอบรม 4.58 0.62 พอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.51 พอใจมากที่สุด 

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X



8 
 

ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
จากตารางที่ 9 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ
มากที่สุด (    = 4.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
(    = 4.84) รองลงมาคือ ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน (    = 4.80) 
โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ (    = 4.78) และล าดับสุดท้ายคือท่านได้รับประโยชน์
จากการตอบข้อสักถามข้อเสนอแนะต่างๆ  (   = 4.73) 
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ควรจัดโครงการต่อเนื่องทุกๆปีเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยหน้าใหม่ๆ 
 2. ต้องการให้มีการจัดอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มาอบรมแล้วได้เค้าโครงบทที่ 1-3  
 3. ควรจัดตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์เนื่องจากวันจันทร์-ศุกร์มีสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับ 

ความ     พึง
พอใจ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ    
1. ท่านได้รับประโยชน์จากการตอบข้อสักถามข้อเสนอแนะต่างๆ 4.73 0.50 พอใจมากที่สุด 
2. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 4.80 0.40 พอใจมากที่สุด 
3. ท่านสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.84 0.37 พอใจมากที่สุด 
4. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.78 0.41 พอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.79 0.40 พอใจมากที่สุด 

X

X

X

X

X

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

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 74 คน 
จากทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.50  

บรรลุ 

 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินโครงการโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 93.80 

บรรลุ 

13.2  เชิงคุณภาพ 
 อาจารย์ บุคลากร สามารถเขียนเค้า

โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และ
เป็นเวทีเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานักวิจัย 
และได้ร่วมกันพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยตาม
ประเด็นนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งบริบทพ้ืนที่ที่
ตอบสนองชุมชนสังคม รวมทั้งนโยบายด้าน
การวิจัยของรัฐบาล และเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการ
เขียนเค้าโครงงานวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเขียนเค้าโครงงานวิจัย แบบ
บูรณาการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยมาก
ขึ้น และนักวิจัยได้ร่วมกิจกรรมการวิ
พากย์งานวิจัยเพื่อเป็นเวทีเรียนรู้และ
พัฒนาเค้าโครงงานวิจัยร่วมกัน โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน
งานวิจัย อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์ 
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์ที่จากการ
เข้าร่วมโครงการ ( = 4.79)  ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

X
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ  
 
วัตถุประสงค์       

ข้อที่ 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการด าเนินงาน ความ

คิดเห็น 

1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงงาน 
วิจัยของอาจารย์ บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 โครงการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนงานวิจัย อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์ จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มา
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร 
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด เกี่ยวกับการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการให้
โดนใจแหล่งทุน สิ่งที่ควรรู้ส าหรับนักวิจัย และ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จการสร้างต้นแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ วช. โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุก
ขั้นตอน ( = 4.80)  ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

2 เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ให้มีการเขียนเขียนข้อเสนอ
งานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ไดพั้ฒนาการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
ข้อเสนองานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน และน าโครงการวิจัยมาให้วิทยากร ใน
กิจกรรมการวิพากษ์ งานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการ
ทุกขั้นตอน และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้(  = 4.84) ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เขียนเค้าโครงงานวิจัยเพ่ือ 
เสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น   

โครงการนี้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ทราบถึงเงื่อนไขของทุนต่างๆ ได้แก่
เงื่อนไขทุนจัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิง
ชุมชน /สังคม ผ่าน กองประเมินผลและจัดการ
ความรู้การวิจัย (กปจ.) เงื่อนไขของทุนต่อยอดเวที
เชิงพาณิชย์ ผ่าน กปจ. และเงื่อนไขทุนตาม
ประเด็นมุ่งเป้า ผ่าน คอบช. โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์จากการตอบข้อสักถาม
ข้อเสนอแนะต่างๆ (  = 4.73)  ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

สอดคล้อง
กับ

วัตถุประสงค์ 

 
 

X

X

X
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ภาคผนวก 

 

1. ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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1. ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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ภาคผนวก 2  
- โครงการ 

- ผลการประเมินโครงการ 
                    - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 


