รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว
Youth Researcher training Center
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒
แผนปฏิบัติการของ งาน/โครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
งาน
ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ

() งบประมาณรายได ( ) บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.บศ. ( ) อื่นๆ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อนุรักษ พัฒนา และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว Youth Researcher training Center
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุน เยาว Youth Researcher training Center
ความสอดคลองของโครงการ : (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  )
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนําไปใช
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ย่งั ยืนของทองถิ่นไทย
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ที่เปนวิถีชีวิต
ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความรู และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล
ชุมชน องคกรและภาคการผลิต
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ หลากหลายทางวัฒนธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมี
โลกทัศนใหมเกี่ยวกับการเรียนรูวฒ
ั นธรรมศึกษาการพัฒนาที่ย่งั ยืนของทองถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

๓
๒. หลักการและเหตุผล
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเปนพระมหากษัตริยที่
ครองราชยยาวนานที่สุดในโลก ทรงเปนกษัตริยที่เปนแบบอยางของโลก พระองคทรงงานใหกับประเทศไทยตลอดมาตั้งแต
ครองราชย จนเปนที่ยอมรับของคนทั่วโลก ดังโครงการพระราชดําริซึ่งมีมามากกวา ๓,๐๐๐ โครงการ เชน โครงการฝน
หลวง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการในพระราชดําริอื่นๆอีกเปนจํานวนมาก สมดังการไดรับคํายกยองจากผูนํา
จากตางประเทศอยางกวางขวาง เชน องคดาไลลามะ ผูนําทางศาสนาจากทิเบต และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธแหง
อังกฤษ จากพระอัจฉริยะภาพทุกดานของพระองคลวนแตเปนแบบอยางที่ดีที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหประชาชนและ
เยาวชนคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดเล็งเห็นความสําคัญของพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่
๙ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาวเนื่องในวาระฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป เพื่อสงเสริมให
เด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไปไดสํานึกในพระอั จฉริยะภาพของพระองค ซึ่งสามารถนํามาเปนแบบอยางในการพัฒนาตน
และพัฒนาสังคมใหเปนแบบอยางแกโลกในทุกดาน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อฝกฝนและพัฒนาศักยภาพเปนนักวิจัยรุนเยาว
๓.๒ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตในสังคมใหกับเด็กและเยาวชน
๔. กลุมเปาหมาย (เชิงคุณภาพและปริมาณ)
มีผูเขารวมโครงการฯ ประมาณ ๖๐ คน อาทิ นักเรียนระดับมัธยมตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค และแกนนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมทั้งหมดดําเนินการขั้นตอนดังนี้
๑) วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
๒) ดําเนินงานตามแผน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกคณะผูปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ
- ดําเนินงานตามโครงการ
๓) ตรวจสอบ/ประเมินผล
- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

๔
๔) ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินโครงการ
๖. สถานที่ดําเนินงาน
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. ที่มางบประมาณ / รายละเอียดโครงการ
๗.๑ เงินงบประมาณรายได รหัส ๕๙oc๔๐๒๑๐๐๐๒ รายละเอียดดังนี้
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากรภายนอก ชั่วโมงๆ ละ๖๐๐ บาท จํานวน ๓ คน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง
คาตอบแทนวิทยากรภายใน ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท
จํานวน ๑ คน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง เปนเงิน
๑๔,๔๐๐ บาท
หมวดคาใชสอย
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๖๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท
คาอาหารวาง มื้อละ ๒๕ จํานวน ๒ มื้อ จํานวน ๖๐ คน
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุในการจัดทําโครงการ
รวม

เปนเงิน ๓,๐๐๐
เปนเงิน ๓,๐๐๐

บาท
บาท

เปนเงิน ๕,๖๐๐

บาท

๒๖,๐๐๐ บาท

๘. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดําเนินงานตามแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
- ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมตางๆ ในโครงการ
๘.๓ ตรวจสอบ/ประเมินผล
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ เด็กเยาชนและนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัย
๙.๒ เด็กเยาชนและนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพ มีภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป

๕
๑๐. การประเมินผล
๑๐.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)
(อาจารยอนุสรณ สินสะอาด)
๑๓. ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)
๑๓. ผูอนุมัติโครงการ
□ อนุมัติ

□ ไมอนุมัติ

เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๖
กําหนดการ
โครงการศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อภิปรายใหความรูเ รื่อง “ทักษะการเปนนักวิจัยและทักษะการ
ดําเนินชีวิต ยุคใหม” วิทยากร โดย พระมานพ สิริมงฺคโล
อาจารยจุไรวรรณ โพธิ์แกว นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม และ
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

อภิปรายใหความรูเ รื่อง “ทักษะการเปนนักวิจัยและทักษะการ
ดําเนินชีวิต ยุคใหม” วิทยากร โดย พระมานพ สิริมงฺคโล
อาจารยจุไรวรรณ โพธิ์แกว นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม และ
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น

สรุปบทเรียนและกิจกรรม

หมายเหตุ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๗
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
โครงการศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.......................................
๑. เพศ
ชาย :
หญิง :

๒๗
๓๓

คน
คน

รอยละ
รอยละ

๔๕
๕๕

ต่ํากวา – ๒๐ ป
๑๐ - ๓๐ :
๑๕ – ๒๐ :
๒๑ – ขึ้นไป :

๔๐
๒๐
๐

คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ

๖๖.๖
๓๓.๓๓

๓. การศึกษา
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓๐
๑๐
๒๐

คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ

๕๐
๑๖.๖๖
๓๓.๓๓

๒. อายุ

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สดุ ๕

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑. รูปแบบการอบรมมีความเหมาะสม
๒. ชวงวันเวลา และระยะเวลาการอบรม
๓. ความพรอมของอุปกรณประกอบการอบรม
๔. สถานที่ในการอบรม

๒๒
๒๑
๒๖
๒๕
รวม

ดานความรูความเขาใจ

มาก ปานกลาง นอย นอย เฉลี่ย
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๓๖
๓๔
๓๑
๓๒

๒
๔
๓
๑

๐
๑
๐
๒

๐
๐
๐
๐

๔.๓๓
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๔.๓๘
๔.๓๓
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แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๘
๕. ความรู ที่ ได รั บ จากกระบวนการและแบบฝ ก หั ดการ
เรียนรู “หัวใจนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ” และฝกฝนดานการฟง
พูด อานและเขียน
๖. ความรูที่ไดรับจากกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู
เกี่ ย วกั บ พระอั จ ฉริ ย ะภาพของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว
๗. ความรู ที่ ไดรั บ จากกิ จ กรรมการเรี ยนรู เพื่ อเสริ ม สร าง
ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ในการดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คม เช น ด า นความ
รั บ ผิ ดชอบในหน า ที่ต อตนเอง ครอบครั วและสั งคม และ
ดานการรูจักตนเอง และชุมชนสังคม
รวม
ดานการนําความรูไปใช
๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๐. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
รวม
รวมทั้งสิ้น
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ดานความพึงพอใจ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑. รูปแบบการอบรมมีความเหมาะสม
๒. ชวงวันเวลา และระยะเวลาการอบรม
๓. ความพรอมของอุปกรณประกอบการอบรม
๔. สถานที่ในการอบรม

๑๙

๓๔

๗

๐

๐

๔.๔๒

มาก

๒๐

๓๖

๔

๐

๐

๔.๒๖

มาก

๓๗

๑๘

๔

๑

๐

๔.๕๑

มาก
ที่สุด

๔.๔๐

มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก

๒๔
๓๕

๓๒
๒๔

๒
๑

๒
๐

๐
๐

๔.๓๐
๔.๕๓

๒๔

๓๐

๕

๑
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๔.๒๘
๔.๓๗
๔.๓๖

รอยละ ๘๖.๖๐
รอยละ ๘๕.๐๐
รอยละ ๘๗.๖๐
รอยละ ๘๖.๖๐

ดานความรูความเขาใจ
๕. ความรู ที่ ได รับ จากกระบวนการและแบบฝ ก หั ดการเรี ย นรู “หั วใจ รอยละ ๘๘.๔๐
นักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ” และฝกฝนดานการฟง พูด อานและเขียน
๖. ความรูที่ไดรับจากกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับพระ
รอยละ ๘๕.๒๐
อัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๗. ความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีในการ รอยละ ๙๐.๒๐
ดํารงชีวิตในสังคม เชน ดานความรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเอง ครอบครัว

๙
และสังคม และดานการรูจักตนเอง และชุมชนสังคม
ดานการนําความรูไปใช
๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๐. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได

รอยละ ๘๖.๐๐
รอยละ ๙๐.๖๐
รอยละ ๘๕.๖๐

ตอนที่ ๓ ขอคิดเห็น/รวมแสดงความคิดเห็น
๑.ในฐานะที่ทานเปนนักวิจัยรุนเยาวในโครงการ ทานมี ความคิดที่อยากจะทําวิจัยหรือการเก็บรวบรวมขอมูลของจังหวัด
นครสวรรค หรือโรงเรียนของทาน ที่อยูในความคิด/ความสนใจของทานเปนพิเศษ
๑. อบรมดีมากครับสามารถนําไปใชประโยชนได
๒. ควรมีการจัดโตะมาเสริมสําหรับการเขียนหรือการจดบันทึกเพื่อสะดวกและนาจะมีการปรับจุนอุณหภูมิในหองให
พอดีไมตองเย็นจนเกินไปเพื่อจะไมทําใหนักศึกษาไมตองงวงนอน
๓. ควรมีการลดแอรลง
๔. ควรมีโตะสําหรับเขียนหรือจดบันทึก และที่นั่งสําหรับคนมากอนและคนมาทีหลังใหเหมาะสม
๒. ใหทานกรุณาแสดงความคิดเห็นหรือออกแบบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ๑ วันในโรงเรียน โดยกําหนดใหมีกิจกรรมการ
เรียนรูและทักษะทั้งเรื่องการฟง การคิด การอาน และการเขียน รวมทั้งการรวมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจาก
การสืบคนและรวบรวมขอมูลการวิจัยของนักวิจัยรุนเยาวอีกดวย
๑. ทําใหรูเรื่องราวอะไรหลายๆอยางที่ไมเคยรับรู

๑๐
การวิเคราะหขอ มูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณเอาไว
สําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการประเมินและ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

๑๑
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
..............................
ในการจัดการประชุ มวิชาการ โครงการ โครงการศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาวฉลองสิริ ราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ป จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลจากการดําเนินโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น
ระหวางวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครสวรรค โดยได รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากวิ ท ยากร พระมานพ สิ ริ ม งฺค โล อาจารย จุ ไ รวรรณ โพธิ์ แ ก ว
นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม และ นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ เปนผูถายทอดความรูทางวิชาการเรื่อง “ทั กษะการเปนนักวิจัยและ
ทักษะการดําเนินชีวิตยุคใหม” ใหกับเด็กเยาวชนผูเขารวมโครงการ พรอมทั้งไดรับเกียรติจากวิทยารับเชิญรวมทํากิจกรรม
การฝกทักษะตางๆ เชน การสัมภาษณ การอานทํานองเสนาะ และการขับรองเพลงพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เปนตน
ผลจากการดําเนิน โครงการในครั้งนี้ พบวา ผู เข าโครงการมี ค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุ ดร อ ยละ ๙๐.๒
คาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๕๑ แปลผล “มากที่สุด” และความพึงพอใจระดับนอยที่สุด รอยละ ๘๕ คาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๒๕ แปลผลอยูระดับที่
“มาก” และความพึงพอใจรวม รอยละ ๘๗.๒๐ คาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๓๖ แปลผลอยูระดับ “มาก” ในการอบรมโครงการ “ศักยภาพ
อัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป” ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ไปประยุกตใชในการเรียน
การสอนและการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน
สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ทําให มีการเกิดความรูใหมๆ
และความสามรถนําความรูไปใชประโยชนไดดี

๑๒

ภาคผนวก

๑๓

หนังสือเชิญวิทยากร

๑๔

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๐๒

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อ.เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเชิญเปนวิทยากร

เรียน พระมานพ สิริมงฺคโล อาจารยจุไรวรรณ โพธิ์แกว
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดโครงการบริการวิชาการ
หัวข อ พั ฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแห งโลกกวางรุนเยาว youth Researcher training Center โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ
ฝกฝนและพัฒนาศักยกภาพเปนนักวิจัยรุนเยาว และเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตในสังคมใหกับเด็กเยาวชนและ
นักศึกษา
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความสามารถ จึงใครข อเชิญทานเป นวิทยากรในการอบรมดั งกลาว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุ นายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
http://ac.nsru.ac.th

๑๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๐๒

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อ.เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเชิญเปนวิทยากร

เรียน อาจารยจุไรวรรณ โพธิ์แกว
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดโครงการบริการวิชาการ
หัวข อ พั ฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแห งโลกกวางรุนเยาว youth Researcher training Center โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ
ฝกฝนและพัฒนาศักยกภาพเปนนักวิจัยรุนเยาว และเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตในสังคมใหกับเด็กเยาวชนและ
นักศึกษา
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิ จารณาแลววาท านเป นผูทรงคุณ วุฒิ ที่มีความรู
ความสามารถ จึงใครขอเชิญ ทานเป นวิท ยากรในการอบรมดังกล าว ในวัน พฤหั สบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุ ม บุญ ชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒ นธรรมจั งหวัดนครสวรรค มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
http://ac.nsru.ac.th

๑๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๐๑

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อ.เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเชิญเปนวิทยากร

เรียน นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดโครงการบริการวิชาการ หัวขอ
พัฒ นาศั กยภาพอั จฉริยะวิจัยแห งโลกกวางรุนเยาว youth Researcher training Center โดยมีวัตถุ ประสงค เพื่ อฝกฝน
และพั ฒ นาศั กยกภาพเป นนัก วิจัย รุ นเยาว และเสริ ม สรางภู มิ คุ ม กั น ที่ ดีในการดํ า รงชี วิตในสั งคมให กับ เด็ ก เยาวชนและ
นักศึกษา
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความสามารถ จึงใครขอเชิญทานเปนวิทยากรในการอบรมดังกลาว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
http://ac.nsru.ac.th

๑๗

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๐๒

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อ.เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเชิญเปนวิทยากร

เรียน นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดโครงการบริการวิชาการ หัวขอ
พัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว youth Researcher training Center โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกฝนและ
พัฒนาศักยกภาพเปนนักวิจัยรุนเยาว และเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตในสังคมใหกับเด็กเยาวชนและนักศึกษา
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความสามารถ จึงใครขอเชิญทานเปนวิทยากรในการอบรมดังกลาว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
http://ac.nsru.ac.th

๑๘
แบบประเมินความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
ศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.........................................................................................................
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 หญิง
 ชาย
๒. อายุ
 อายุ ๑๐ – ๑๕ ป
 อายุ ๑๕ – ๒๐ ป
 อายุ ๒๐ ปขึ้นไป
๓. ระดับการศึกษา
 ชั้นประถมศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
 ชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
๕

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑. รูปแบบการอบรมมีความเหมาะสม
๒. ชวงวันเวลา และระยะเวลาการอบรม
๓. ความพรอมของอุปกรณประกอบการอบรม
๔. สถานที่ในการอบรม
ดานความรูความเขาใจ
๕. ความรูที่ไดรับจากกระบวนการและแบบฝกหัดการเรียนรู “หัวใจ
นักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ” และฝกฝนดานการฟง พูด อานและเขียน
๖. ความรูที่ไดรับจากกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เกี่ยวกั บ
พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๗. ความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันที่ดีใน

๔

๓

๒

๑

๑๙
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

การดํ ารงชี วิ ตในสั งคม เชน ด านความรับ ผิ ดชอบในหน าที่ ตอ ตนเอง
ครอบครัวและสังคม และดานการรูจักตนเอง และชุมชนสังคม
ดานการนําความรูไปใช
๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๙. สามารถนําความรูท ี่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๐. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ตอนที่ ๓ ขอคิดเห็น/รวมแสดงความคิดเห็น
๑.ในฐานะที่ทานเปนนักวิจัยรุนเยาวในโครงการ ทานมี ความคิดที่อยากจะทําวิจัยหรือการเก็บรวบรวมขอมูลของจังหวัด
นครสวรรค หรือโรงเรียนของทาน ที่อยูในความคิด/ความสนใจของทานเปนพิเศษ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.ให ทานกรุณ าแสดงความคิดเห็ นหรือออกแบบเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรม ๑ วันในโรงเรียน โดยกํ าหนดใหมี กิจกรรมการ
เรียนรูและทักษะทั้งเรื่องการฟง การคิด การอาน และการเขียน รวมทั้งการรวมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจาก
การสืบคนและรวบรวมขอมูลการวิจัยของนักวิจัยรุนเยาวอีกดวย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒๐

เอกสารประกอบการอบรม
โครงการศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๑

๒๒

๒๓

ภาพกิจกรรม

๒๔
โครงการศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุนเยาว
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๕

