โครงการ/กิจกรรม
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชม
30 สิงหาคม 2559

คำนำ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 21 คน ได้ดาเนินการในวันที่ 30 สิง หาคม
2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลการดาเนินการพบว่า มิติความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.71 มิติด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.69 มิติด้านการนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ตอนที่ 1 บทนา
ชื่อแผนงาน/โครงการ
หลักการและเหตุผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
สถานที่ดาเนินโครงการ
งบประมาณ
การประเมินผลโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
ตอนที่ 2 วิธีการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จของโครงการ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินโครงการ
การประเมินความสาเร็จของโครงการ
ภาพกิจกรรม
สรุปองค์ความรู้จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ภำคผนวก

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
6
7
9
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ตอนที่ 1
บทนำ
ชื่อโครงกำร : โครงการบริหารและพัฒนางานวิจัย
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
หลักกำรและเหตุผล
งานวิ จั ย เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะจึงจาเป็นที่ต้องดาเนินงานที่เป็นระบบและกลไก
ให้ครบถ้วน ทั้งจัดหาแหล่งทุน ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย สร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่นักวิจัย และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และสามารถ
นาผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้กับชุมชนจนเกิดประโยชน์
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์โครงกำร
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/เป้ำหมำย
ตารางที่ 1-1 ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงคุณภำพ
ความพึงพอใจของนักวิจัยที่เข้าร่วมเครือข่าย
เชิงเวลำ
ดาเนินการสาเร็จในระยะเวลา 1 ปี

เป้ำหมำย
80 (ร้อยละ)
1 (ปี)

ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จานวน 1 วัน
สถำนที่ดำเนินโครงกำร
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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งบประมำณ
มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าอาหาร
3. ค่าเดินทางของวิทยากร
4. ค่าพิธีเปิด
รวมทั้งสิ้น

8,400 บาท
2,800 บาท
1,000 บาท
400 บาท
12,600 บำท

กำรประเมินผลโครงกำร
กิจกรรมสัม มนาวิ ชาการ เรื่อง การน าผลงานวิ จัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุ มชน มีก ารเก็ บข้อมู ลจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 21 คน โดยมีวิธีวัดความสาเร็จของโครงการแบบ 3 มิติ คือ
1. มิติด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
2. มิติด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
3. มิติด้านการนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ทั้งระดับชาติและนานาชาติได้ อีกทั้งสามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้เข้มแข็ง และชุมชน สังคมสามารถนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
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ตอนที่ 2
วิธีกำรประเมิน
ประเด็นกำรประเมิน
การด าเนิน โครงการมีก ารวัด ความสาเร็ จ ของโครงการ 3 มิติ คือ มิติ ความรู้ ความเข้ าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย มิติความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และมิติการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งมิติทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
1. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของวิทยากร
2. การตอบข้อซักถามของวิทยากร
3. สถานที่มีความเหมาะสม
4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
5. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
6. อาหารมีความเหมาะสม
7. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม
8. นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
9. นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
10. นาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กำรเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย จานวน 21 คน ในมิติด้านความรู้ความเข้าใจและมิติด้านความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย เก็บภายในวันที่ดาเนินกิจกรรม
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะคาตอบเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) นามาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 5 ระดับ
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน
ระดับมาก
เท่ากับ 4 คะแนน
ระดับปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน
ระดับน้อย
เท่ากับ 2 คะแนน
ระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมาย จัดเป็น 5 ลาดับช่วง ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.00
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00
หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.00
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50
หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์เนื้อหาโดยรวมและสรุปเป็นรายข้อ
เกณฑ์กำรประเมินควำมสำเร็จของโครงกำร
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
2. ระดับความคิดเห็นของมิติด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับบริการมีค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป
3. ระดับความคิดเห็นของมิติด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการมีค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
4. ระดับความคิดเห็นของมิติด้านการนาไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับบริการมีค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป

5

ตอนที่ 3
ผลกำรประเมินโครงกำร
รายงานผลการประเมินกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน โดยจัดอบรมในวันที่ 30
สิ ง หาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 21 คน และทาการประเมินผลโครงการโดย
วัดความสาเร็จของโครงการ 3 มิติ คือ มิติด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย มิติด้านความพึ งพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย และมิติด้านการนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผลของการประเมินโครงการแสดง
ดังตารางต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ตำรำงที่ 3-1 สถานภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
รำยกำรประเมิน
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
เพศ
1. ชาย
7
33.33
2. หญิง
14
66.67
จำกตำรำงที่ 3-1 แสดงความถี่และร้อยละของสถานภาพของกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน เป็นเพศหญิง จานวน 14 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.67 เป็น
เพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.33
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ตำงรำงที่ 3-2 ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ส่วน
กำรแปร
รำยกำร
ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ร้อละ
ผล
มำตรฐำน
1.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของวิทยากร
4.43
0.51
มาก
88.57
2.การตอบข้อชักถามของวิทยากร
4.86
0.36
มากที่สุด 97.14
3.สถานที่มีความเหมาะสม
4.95
0.22
มากที่สุด 99.05
4.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4.81
0.40
มากที่สุด 96.19
5.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4.62
0.50
มากที่สุด 92.38
6.อาหารมีความเหมาะสม
4.62
0.50
มากที่สุด 92.38
7.ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม
4.62
0.50
มากที่สุด 92.38
8.นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
4.71
0.46
มากที่สุด 94.29
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รำยกำร
9.นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
10.นาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ค่ำเฉลี่ยรวม

ส่วน
ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
4.52
0.51
4.71
0.46
4.69
0.44

กำรแปร
ผล

ร้อละ

มากที่สุด
มากที่สุด
มำกที่สุด

90.48
94.29
93.71

จากตารางที่ 3-2 พบว่า ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 21 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.71 ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.29 และการนาไปใช้ประโยชน์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อย
ละ 90.48 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กำรประเมินควำมสำเร็จของโครงกำร
ตารางที่ 3-3 การประเมินความสาเร็จของโครงการ
เกณฑ์กำรประเมิน
1.ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนมีความพึงพอใจ
2.ระดับความคิดเห็นของมิติด้านความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้ารับบริการ
3.ระดับความคิดเห็นของมิติด้านความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการ
4.ระดับความคิดเห็นของมิติด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ของผู้เข้ารับบริการ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้
ร้อยละ 80

ผลกำรประเมิน
93.71

มีค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป
มีค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป
มีค่าเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป

4.71
4.69
4.52
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ภำพกิจกรรม
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