รายงานสรุปผลโครงการ
ข้อมูลโครงการหลัก ชือ่ พัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย ให้มสี มรรถนในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
ชื่อโครงการ “การให้บริการด้านการวิจัย (คลินิกวิจัย)”

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คานา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ““คลินิควิจัย” จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และ
นั ก วิจั ย ด้ านการวิจั ย และสร้ างความร่ว มมื อ ด้ านการวิ จัย กั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ โดยหลุ่ ม เป้ าหมายคื อ
อาจารย์และนักวิจัย บุคคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดทารายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็น
ใช้เป็ น เอกสารหลักฐานรายงานผลการดาเนินงานรับการประเมินผลงานของ สถาบันวิจัยและพัฒ นา
ตลอดจนการนาข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการฯ ไปปรับปรุงพัฒ นาการ
ดาเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

................................
หัวหน้าโครงการ
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บทนา
1. ชื่อโครงการหลัก พัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีสมรรถนในการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
2. ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม “คลินิควิจัย”
3. ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จานวน 450,000 บาท
( ) แผ่นดิน ( ) บ.กศ. ( ) กศ.ปข. ( ) งบประมาณรายได้ ( ) อื่น ๆ ………………………….
5. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 วันสิ้นสุดโครงการ 31 กันยายน 2560
6. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสาคัญ
กับคุณค่าของการวิจัย ว่าเป็นภารกิจที่สาคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในทางทฤษฎี ความรู้เชิงประยุกต์
ใหม่ๆ อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการสนับสนุนหรือส่งเสริมภารกิจอื่นๆ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัด
โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการสาหรับอาจารย์ ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งของการวิจัย ทั้งการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีการ
บริการวิชาการด้านการวิจัย นั้น ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินโครงการ “การให้บริการด้านการ
วิจัย (คลินิกวิจัย)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยด้านการวิจัยและเพื่อสร้าง
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ มี 2 ช่วงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมคือ ช่วงที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการพัฒ นางานวิจัยเพื่อพัฒ นาชุมชนท้องถิ่น การขับเคลื่อนการพัฒ นาศักยภาพนักวิจัย
ท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการความร่วมมื อของ มรภ-สกว. เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้แนว
ทางการพัฒ นานั กวิจัยเพื่อพัฒ นาชุมชนสั งคมท้องถิ่นตาม Re-Profiling ของกลุ่ มมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ประเด็นเกษตรและอาหาร วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าว
ไลยอลงกรณ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ช่ว งที่ 2 ประเด็น ด้านการท่ องเที่ย วและอุตสาหกรรมการบริการ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้ อง
ประชุมราชนครินทร์ (ชั้น 5) อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยด้านการวิจัย
7.1 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1. อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ที่เข้าอบรมฯ

คน

50

ร้อยละ

80.0

วัน
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เชิงปริมาณ :

ชิงคุณภาพ : อาจารย์ นักวิจัย มีความพึงพอใจจากการเข้าจัดอบรมสัมมนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา :
1.ประเด็ น เกษตรและอาหาร วั น ที่ 27 – 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ ห้ อ ง
ประชุ ม ชั้ น 3 อาคารสมเด็ จ เจ้ าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ ศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.ช่วงที่ 2 ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ในวันที่
27 เมษายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ราชนคริน ทร์ (ชั้ น 5) อาคาร 100 ปี
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
เชิงต้นทุน : 450,000 บาท

บาท
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ส่วนที่ 2
วิธีการดาเนินโครงการ
ในกิจกรรมนี้มีกาหนดการจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการบรรยายและทากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มของนักวิจัยประเด็นเกษตร
และอาหารโดยมีวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงและในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ (ชั้น 5)
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการ
บรรยายและทากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มของประเด็นด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ โดย
คณะทางานได้มีวิธีการดาเนินโครงการและขั้นตอนของการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะทางาน จัดประชุมคณะทางานในการเตรียมการ ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการกิจกรรมในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารสมเด็จ เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ เป็น การบรรยายและทากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มของนักวิจัย ประเด็นเกษตรและ
อาหารโดยมีวิทยากรเป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนา
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ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ (ชั้น 5) อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการบรรยาย
และทากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มของประเด็นด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะทางานได้มี
วิธีการดาเนินโครงการ
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒ นาได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ที่ได้ดาเนินการแจกแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “คลินิควิจัย” กับกลุ่มเป้าหมาย มีผลการวิเคราะห์
ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ “คลินิควิจัย”
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบประเมินผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ “คลินิควิจัย”
3. วิธีการเก็บข้อมูล
1. แจกแบบประเมินผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ “คลินิควิจัย”
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “คลินิควิจัย”
5. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย (เกณฑ์ สมศ.)
ช่วงคะแนน

ผลการประเมิน

4.51 – 5.00

ดีมาก

3.51 – 4.50

ดี

2.51 – 3.50

พอใช้

1.51 – 2.50

ควรปรับปรุง

1.00 –1.50

ต้องปรับปรุง

ค่าร้อยละ (เกณฑ์ ก.พ.ร.)
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

ร้อยละ 65

2

ร้อยละ 70

3

ร้อยละ 75

4

ร้อยละ 80

5

ร้อยละ 85
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6. ผลการวิเคราะห์
6.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “คลินิควิจัย” ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “คลินิควิจัย”
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

ปาน
น้อย ค่า
น้อย
SD
กลาง
ที่สดุ เฉลี่ย

ระดับ

4.08

2.04

-

4.59 0.56

ดีมาก

2.04

2.04

-

4.49 0.50

ดี

6.12

2.04

-

4.39 0.54

ดี

2.04

2.04

-

4.51 0.58

ดีมาก

61.22 34.69

4.08

4.08

-

4.65 0.53

ดีมาก

61.22 34.69

4.08

4.08

-

4.65 0.60

ดีมาก

51.02 46.94

2.04

2.04

-

4.53 0.63

ดีมาก

67.35 28.57

4.08

2.04

-

4.67 0.53

ดีมาก

75.51 20.41

4.08

2.04

-

4.76 0.41

ดีมาก

57.14 38.78

4.08

2.04

-

4.57 0.54

ดีมาก

มาก

1.การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนา
67.35 26.53
ชุมชนสังคมท้องถิ่นตามRe-Profiling ของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัด
46.94 51.02
ประชุม
3.ความเหมาะสมและความน่าสนใจของ
40.82 53.06
รูปแบบการจัดงานในภาพรวม
4.ความน่าสนใจของกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 48.98 48.98
5.การให้การต้อนรับ/การให้ข้อมูล/
คาแนะนา/ตอบคาถามของเจ้าหน้าที่
6.ความเหมาะสมของการจัดสถานที่
สาหรับจัดประชุมในด้านต่างๆ
7.การจัดสิ่งอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
ในบริเวณงานให้แก่ผมู้ าร่วมงาน
8.ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมงาน
9.ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ
รวม/เฉลี่ย

จากตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “คลินิควิจัย” พบว่า ผู้เข้า
รับการอบรมโครงการ “คลินิควิจัย” มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 57.14 รองลงมาความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.78 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 4.08 และ ความพึงพอใจระดับน้อย 2.04
ตามลาดับ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.57, SD = 0.54 อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 91.43
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ส่วนที่ 4
สรุปผล
การดาเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สรุปผล
การดาเนิ นการ ผลตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาหรับเป็นข้อมูลในการดาเนินการครั้งต่อไป ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงาน
ขอสรุปผลการดาเนินงานโครงการ “คลินิควิจัย” ดังนี้
ด้านความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “คลินิควิจัย” พบว่า ความพึง
พอใจมากที่สุดร้อยละ 57.06 รองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.33 ความพึง
พอใจระดับปานกลาง 3.60 ตามลาดับ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.53, SD = 0.55 อยู่ในระดับมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 90.69
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย และผลดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ : อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ ใช้บริการงานส่งเสริมสนับสนุน
อบรม “คลินิควิจัย”
เชิ ง คุ ณ ภาพ : อาจารย์ นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงเวลา : 1.ประเด็นเกษตรและอาหาร วันที่ 27 –
28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร
สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
2.ช่ ว งที่ 2 ป ระเด็ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและ
อุ ต สาหกรรมการบริ ก าร ในวั น ที่ 27 เมษายน
2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ (ชั้น 5) อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิงต้นทุน : 450,000 บาท

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุ

คน

50

49



ร้อยละ

80

98.00



วัน

3

3



บาท

450,000

3,000

ไม่บรรลุ

 **

หมายเหตุ ** งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้จากโครงการ มรภ.สกว.ในการ

สรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมโครงการ “คลินิควิจัย” โดยแยกเป็น
1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 49 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
3. งบประมาณ 450,000 บาท ไม่บรรลุ เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้จากโครงการ มรภ.สกว.
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขอตั้ง
เบิกใช้

งบบุคลากร
-

งบดาเนินงาน งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน
-

งบรายจ่ายอื่น รวม
ร้อยละการเบิก
450,000
100.00
3,000
0.67

4. ปัญหาอุปสรรค
1. เวลาที่ใช้ในการจัดอบรมมีการเลื่อนทาให้นักวิจัยเกิดความไม่เชื่อมั่นและลังเลในการลงชื่อเข้า
รับการอบรม
2. เนื่องจากเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยฯ กับ สกว. และเครือข่ายรายภัฏกลุ่มศรี
อยุธยาทาให้การประสานงานระหว่างนักวิจัย วิทยากร สถาบันวิจัยฯ สกว. มีเกิดคลาดเคลื่อน
5. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเตรียมงานตั้งแต่เนิ่นๆ
2. ประเด็นที่นามาพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยความีความหลากหลายยิ่งขึ้น
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(อาจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี)
วันที่ ..........................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ มนัญญา คาวชิระพิทักษ์)
วันที่.......................................................
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
รายการเอกสารประกอบ
- เอกสารหมายเลข 1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
- เอกสารหมายเลข 2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงานและให้คณาจารย์เข้ารับการอบรม
- เอกสารหมายเลข 3 กาหนดการอบรมฯ
- เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินผลโครงการ
- เอกสารหมายเลข 5 เอกสารประกอบการอบรม
- เอกสารอื่นๆ

12

