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แบบสรุปโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน 

ผลผลิตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

1. รหัสโครงการ 021.02.-/3.11/2562 
 

2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้  
     กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวจิัยของ 3 สถาบัน 

 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ทวี  บุญภิรมย์ และ ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
4.1  เพื่อส่งเสริมและจัดเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
4.2  เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการงานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและบุคลากรของ 3 สถาบัน 
4.3  เพื่อความสามัคคีและความร่วมมือ ทางด้านต่างๆ ในสาขาเกษตรศาสตร์ของทุกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 
4.4  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
หลังการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาและบุคลากรของทั้ง 3 สถาบันได้ท าความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
โดนเฉพาะผลงานด้านวิชาการ และการวิจัย การฝึกปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมก่อให้เกิดความสามัคคีของนักศึกษา
และบุคคลากรในพ้ืนท่ี และเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มาท ากิจกรรมร่วมกัน 
เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ ทักษะทางการเกษตร การแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมและเพื่อร่วมกันท าให้พื้นที่มีความน่ าอยู่ 
ร่วมกันพัฒนาการเกษตรของพื้นที ่

 

6. เป้าหมายของโครงการ  
โครงการนี้มีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการหลักๆ 3 สถาบัน 4 หน่วยงาน ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน อาจารย์และบุคลากรอย่างน้อย 15 คน 

 

7. สถานที่ด าเนินโครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ  โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. เมือง จ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

 

8. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ (โปรดระบุวันที่จัดกิจกรรมจริง) 
ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 

9. งบประมาณ 
9.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 250,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
9.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 249,845.50 บาท  
○ เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน........บาท คิดเป็นร้อยละ.......  
○ เบิกจ่ายไม่ครบเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติ  เป็นเงิน 249,845.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 

 



10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
10.1 การประชุมเพื่อเตรียมงานของทั้งสามสถาบัน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
10.2 การฝึกทักษะทางวิชาการ งานวิจัย ของนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ที่จะเข้าร่วมโครงการ 
10.3 การเข้าร่วมโครงการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 26-27 มกราคม 2562 

 

11.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย 
11.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : (เป็นจ านวน) 

นักศึกษาของท้ัง 3 สถาบัน เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 300 คน นักเรียนนักศึกษาในพื้นท่ีท่ีเข้าชมโครงการ 
อย่างน้อย 50 คน อาจารย์และบุคลากร จ านวน 50 คน บุคคลท่ัวไป 50 คน โดยบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 114 คน 
11.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : (ผลท่ีได้รับประโยชน์) 

หลังการด าเนินการโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการน าเสนองานวิจัยของ 3 สถาบัน 4 หน่วยงาน 
ได้แก่  คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิด
ความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ ผลตอบแทนท่ีได้รับคือประโยชน์ของนักศึกษา ท่ีได้พัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ และ
รางวัลท่ีได้จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างน้อย 4 รางวัล 
11.3 ตัวชี้วัดผลกระทบ : 

เชิงบวก : การพัฒนาความรู้ ความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ ระหว่าง 3 สถาบัน 
เชิงลบ   : -  

 

12. ผลการด าเนินโครงการ (โปรดบรรยายโดยละเอียด) 
12.1 ประชุมร่วมกันของทั้ง 4 หน่วยงานของทั้งสามสถาบันท้ังส่วนของอาจารย์และบุคลากร และส่วนของนักศึกษา

เพื่อก าหนดวันจัดโครงการร่วมกัน ตกลงกติกาการแข่งขัน ก าหนดกรรมการการแข่งขัน ก าหนดรูปแบบการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา รูปแบบการจัดงาน 

12.2 การจัดโครงการ โดยจัดท่ี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันท่ี 26-27 มกราคม 2562 โดยจัดแข่งขันทักษะทางการเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง 13 
ทักษะ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 1 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการจัดสวนถาด 2) ทักษะการซ าแหละซากสัตว์
ปีก 3) ทักษะการเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก 4) ทักษะการขยายพันธุ์พืช 5) ทักษะการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 6) ทักษะการจัดท าแผนธุรกิจ 7) ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด 8) ทักษะการตอบปัญหา
ทางการเกษตร 9) ทักษะการจัดตู้ปลา 10) ทักษะการพูดในท่ีชุมชน 11) ทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง 12) 
ทักษะการคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร และ 13) ทักษะการคล้องโคและล้มโค 

12.3 ผลการแข่งขัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 

รางวัลที่ ชื่อ-สกลุ สถาบัน 
1. ทักษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ 
นายมูฮ าหมัดยูซูฟ อับดุลเลาะ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
นายนัสรดูิง เจ๊ะสะอ ิ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวหฤดี แก้วใส 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นายอิสกันดา เจะแม็ง 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวอูมัยยะห์ ยูโซะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นายอิรฟาน มะแตหะ 



ชมเชย 
นายซานูอาปีดิน อูมา 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นางสาวการีหมะ๊ โน 

2. ทักษะการช าแหละซากสัตว์ปีก 

ชนะเลิศ 
นางสาวปิ่นนริทร์ แสงทอง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นายอภิสิทธ์ิ องศารา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวรุสณีย์ อูมาร ์

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นายซัมสรูี สีน านุง 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวอาอีเซาะห์ สุหลง 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
นายซอลาฮุดดีน มูมะ 

ชมเชย 
นางสาวล าใบยัน มาตาจะแร 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
นายมารูวัน นลีา 

3. ทักษะการเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก 

ชนะเลิศ 
นางสาวฟาตีมา เจ๊ะเต๊ะ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
นายไฟซอล อาแว 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวสุไรดา สาและ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นายอาหามะยูกี อุเซ็ง 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวรุสนาณี อาแว 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นายจักร์รินทร์ เทศอาเส็น 

ชมเชย 
นายอุสมาน ลอดิง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นางสาวรุสนี สุหลง 

4. ทักษะการขยายพันธุ์พืช 

ชนะเลิศ 
นางสาวตอฮเีราะ มามะ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นายมูซอฟัร เจะ๊โอะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นายมะพาริ เงาะโซะ๊ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
นายซุลกิฟลี ดอเล๊าะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวจินดาวรรณ มะยะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นางสาวคอสานะห์ ตาฮา 

ชมเชย 
นางสาสกาวพร บญุขวัญ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นายฟุรกอน บังคัม 

   
 
   
5. ทักษะการน าเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์ 
ชนะเลิศ นางสาวซามีเราะห์ สาและ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวฑิตฐิตา เจี้ยนเซ่ง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวซูเฟีย แตะ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
ชมเชย นางสาวอาสือมะห์ กอเน็ง มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
6. ทักษะการจัดท าแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ 
นางสาวอัสมีมี สตาปอ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นายลุคมาน บือราเฮง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นายมูหามะซาฟาวี หะยดีอรอแม 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
นางสาวซูฟัต แกมะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวฟารีลา มะล ี

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นางสาวสุชาดา มาศโอสด 



ชมเชย 
นางสาวนัซริน เปาะแต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นางสาวการีมะห์ ดวงสาเมาะ 

7. ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด 

ชนะเลิศ 
นายอิสมาวี มะเซ็ง 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นางสาวโซเฟีย มะเด็ง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวอามเีนาะ แวดือราแม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นางสาวสาปีนะห์ ดะแซสาเมะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวอารียา เจะหน ิ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นางสาววิด๊าด ไพเนียม 

ชมเชย 
นางสาวปัทมาวาตี วาย ุ

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นางสาวอุษณาณีย์ วาย ุ

8. ตอบปัญหาทางการเกษตร 

ชนะเลิศ 
นางสาวสุรยีา หวังสาและ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) นางสาวมุสลีดา ยา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวนูรีซัน หมะมะซางอ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา นางสาวมัรญานี เหมโคกน้อย 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวอัสมา ดือราเซะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา นายฟาอีฟ หะยีหมดั 
9. ทักษะการจัดตู้ปลา 

ชนะเลิศ 
นางสาวนูรไอณีย์ สิทธิศักดิ ์

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) นายอิสมะแอ ยโูซ๊ะปลูกา 
นายพีรพง บัวอ่อน 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวคอรีเยาะ แวสะมาแอ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา นางสาวซีลาวาตี สาแม 
นายฟัรฮมั วาหะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นายวุฒิศักดิ์ ซาหีมซา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์นางสาวชาฟารี ยาวาระยะ 
นางสาววรรณกานต์ ขวัญสกุล 

ชมเชย 
นายอาลี อะตะบ ู

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) นายมูฮ าหมัดอับดี ยูโซะ๊ 
นายฮัมเซาะ นาแว 

   
10. ทักษะการพูดในที่ชุมชน 
ชนะเลิศ นางสาวอานีส อับดลุเลาะ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายมาซูมัน ตูแป มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวมนัสชนก โกศล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ชมเชย นายฟัครุดดีน ดือเลา๊ะ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
11. ทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง 

ชนะเลิศ 
นายอุสมาน เจะซ ู

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นายอัลอัดรสิ ดือราแม 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวนูรลดีานี ฮเิล 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นางสาวนูรี ซาสือร ี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นายธีรภัทร ต่างส ี

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) 
นางสาวสิริพันธ์ เพ็ชรรัตน ์



ชมเชย 
นางสาวช่ืนกมล แสงรตัน ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นางสาวฟารีนะห์ กรมอ 

12. ทักษะคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร 

ชนะเลิศ 

นางสาวใสนุง กุโน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์นายมูฮมัหมดัซูกูรไน โตะ๊ลูโบะ๊ 

นายไซน่อล ไมมะหาด 
นายมะยากี คาเร็ง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา นางสาวฮานิฟา สะตะยอ 
นายอาวี ตาเยะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวนุสรี สาและ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) นางสาวแวรุสมี ยาย ิ
นายมูหะหมัดซอบรี ยูโซะ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 
นายซายือรี อาแว 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (วษท.นธ.) นายอัสซูวัน หะยีแวนอร ์
นายวิรชาติ ดอเลาะ 

13. ทักษะการคล้องโคและล้มโค 

ชนะเลิศ 

นายฟิตรี ลาเตะ๊ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ (คณะเกษตรศาสตร์) 
นายลุคมาน บือราเฮง 
นายมุสริน สามะ 
นางสาวสุไรดา สาและ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
นายสาริน ใบระหมาน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นายพรชนก ดอนนกลาย 

 
นายอภิสิทธ์ิ องศารา 
นายวิชญาดา โลหกาญจน ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 

นายนุติพงศ์ หมันย่อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
นายทรงวุฒิ ทรงวิเชียร 
นายขจรศักดิ์ นุชทอง 
นายวิชญาดา โลหกาญจน ์

ชมเชย 

นายซากีฟุดดีน บาซา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
นายมูฮมัหมดั สาแลมะ 
นายฮากิม โล๊ะซา 
นางสาวรุสนาณี อาแว 

 12.4 สรุป 
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมทักษะ โดย 

ชนะเลิศทั้งหมด 6 ทักษะ จากทั้งหมด 13 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการขยายพันธุ์พืช 2) ทักษะการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 3) ทักษะการจัดท าแผนธุรกิจ 4) ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด 5) ทักษะการพูดในที่
ชุมชน และ 6) ทักษะการคล้องโคและล้มโค  

 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

13.1 การเดินทางกลับในตอนกลางคืนของบางมหาวิทยาลัยฯไม่ค่อยมีความปลอดภัย 
13.2 การจัดงานใช้เวลาค่อนข้างจ ากัดท าให้บางกิจกรรมท าได้ไม่เต็มที่ 
แนวทางแก้ไข ควรมีการจัดเตรียมการบางอย่างไว้ล่วงหน้า และควรเตรียมการในการจัดให้มีเวลามากกว่านี้ 
 



14. ภาพกิจกรรม  

 
ภาพที่ 1 ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย ของสามสถาบันในพิธีเปิดการแข่งขัน 

  
ภาพที่ 2 บุคลากรและนักศกึษาผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิดโครงการฯ 

 
ภาพที่ 3 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มนร. น าเสนองานวิจัยในการเปิดโครงการฯ 

 



ภาพที่ 4 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

  
ภาพที่ 5 การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค  

  
ภาพที่ 6 การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 

 
ภาพที่ 7 การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลง 

 



  
ภาพที่ 8 การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงาวิจัยภาคโปสเตอร์ 

  
ภาพที่ 9 การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด 

  
ภาพที่ 10 การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา 



 
ภาพที่ 11 การแข่งขันทักษะการตัดแตง่ซากสัตว์ปีก 

  
ภาพที่ 12 การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม 

 
ภาพที่ 13 การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน 

  
ภาพที่ 14 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร 



  
ภาพที่ 15 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน 

  
ภาพที่ 16 พิธีปิดการจัดโครงการฯ 

 



15. ภาคผนวก (โครงการ ค าสั่งมอบหมาย หนังสือขออนุญาตจัดโครงการ เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ) 
15.1 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ 

 
ผลประเมินความพึงพอใจ 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย 
ของ  สถาบันฯ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  จ านวนผู้ประเมิน   66 คน 
  เพศ ชาย  = 24      คน 
   หญิง  = 42      คน 

อายุ ต่ ากว่า 20  ปี = 11 คน 
   20 – 29  ปี = 53 คน 
   30 – 39  ปี =   1 คน 
   40 – 49 ปี =   1 คน 
   50 ปีขึ้นไป =   0 คน 
  สถานภาพ 
   ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย  =   0   คน 
   อาจารย์    =   1   คน 
   บุคลากร/เจ้าหน้าที่  =   0   คน 
   นักศึกษา   =         65   คน 
   อ่ืน ๆ    =   0   คน 
  มหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  =   66      คน 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี =   0     คน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    =   0     คน 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส       =   0     คน 
  การทราบข่าวการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ3 สถาบัน 
   เสียงตามสาย     =   11     คน 
   ทางวิทยุ/โทรทัศน์    =   6     คน 
   เว็บไซต์มนร.     =   10   คน 
   หนังสือเชิญร่วมงาน    =   10   คน 
   สื่อสิ่งพิมพ์/โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์  =   31   คน 
   อ่ืนๆ      =   0     คน 
 



 
ภาพที่ 17 แสดงการทราบข่าวการจัดโครงการ 

 กิจกรรมที่ท่านสนใจเข้าร่วมหรือประสงค์ให้จัดในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 3 สถาบันในครั้งต่อไป 
   การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน     =     11 คน 
   การแช่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค   =     29 คน 
   การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด    =     11 คน 
   การแข่งขันทักษะการเสนอผลงานวิจัย   =      8 คน 
   การแข่งขันทักษะการผ่าซากสัตว์ปีก   =    12 คน 
   การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด   =    12 คน 
   การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาทางการเกษตร    =    19 คน 
   การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบและยกแปลง  =     12 คน 
   การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา       =     13 คน 
   การแข่งขันทักษะการจัดท าแผนธุรกิจ   =     11 คน 
   การแข่งขันทักษะการแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร      =       7 คน 
   การแข่งขันทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง   =       9 คน 
 



 
ภาพที่ 18 กิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 3 สถาบัน 

 
จากข้อมูลในตารางดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการน าเสนอ

ผลงานวิจัยของ 3 สถาบันฯ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2562 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.88 
 
 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

x  
 

SD  ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 
1. เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย 20 30 10 3 3 3.94 0.85 มาก 

2. ก าหนดการจดังานมีความเหมาะสม 14 32 16 0 4 3.94 0.77 มาก 
3. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม 15 34 12 2 3 4.00 0.73 มาก 
4. การประชาสัมพันธ์การจัดงานมีอย่างท่ัวถึง 12 30 16 4 4 3.63 1.02 มาก 
5. ความน่าสนใจของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 15 30 15 2 4 3.94 0.85 มาก 
6. สถานท่ีจัดงานมีความเหมาะสม 20 24 15 3 4 4.00 0.82 มาก 
7. บรรยากาศสถานท่ีจดังานเลี้ยงมคีวามเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีจดั 

16 20 26 0 4 3.81 0.83 มาก 

8. สรุปโดยภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความพึงพอใจโดยรวม
ในการจัดงาน 

18 25 17 1 5 3.81 0.83 มาก 

รวม 3.88 0.09 มาก 



 
ภาพที่ 19 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้มีทุกๆ ปี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละสถาบัน 
2. ควรมีกีฬาพ้ืนบ้านให้มากขึ้น 
3. อยากให้เพ่ิมจ านวนมหาวิทยาลัย 
4. ไม่พอใจในการจัดงานในครั้งนี้ 
5. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้มากข้ึน 
6. เพ่ิมเวลาในการแข่งขัน 
7. อยากให้มีเสื้อประจ าปี (เสื้องาน 3 สถาบัน) 
8. ระยะเวลาน้อยจึงท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง 3 สถาบันน้อย 
9. อยากให้เพ่ิมทักษะใหม่ๆในการแข่งขัน 
10. อยากให้มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์มากกว่านี้ 

 
15.2 แบบเสนอโครงการ 
15.3 ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ 
15.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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