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รายงานผลการปฏิบัต ิ
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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อาจารย์ วัฒนา  เต็มด ี
อาจารย์ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง 

คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
1. รหัสโครงการ 0 0 4 . 0 2 . - / 3 . 0 2 . 2 5 6 2 
 

2. ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ วัฒนา  เต็มดี 
           อาจารย์ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อสร้างความรู้แก่เกษตรกรและนักศึกษา  

เพื่อบูรณาการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนพื้นท่ีเป้าหมาย 
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตร 
 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดโครงการ 
       ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดหรือใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ 
 

6. เป้าหมายของโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพด้านการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้  เป้าประสงค์ท่ี 3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และ สังคม  ตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ
ท่ีพึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 80 ค่าเป้าหมาย 70 กลยุทธ์ท่ี ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และ สังคม 

 

7. สถานท่ีด าเนินโครงการ   
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ  
เริ่ม 1  มกราคม 2562 ส้ินสุด 31 สิงหาคม 2562 
งบประมาณท่ีได้รับอยู่ในผลผลิตด้าน ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
 

 9. ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
           บรรยายและสาธิตเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 

บรรยายและสาธิตเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากลองกอง 
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9. งบประมาณท่ีได้รับท้ังส้ิน 

        9.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   25,000 บาท 
       9.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   25,000 บาท 
            9.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 

งบรายจ่าย/หมวด/รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน    
9.1 ค่าตอบแทน  -  

รวม ค่าตอบแทน  -  
9.2 ค่าใช้สอย 
  - ค่าถ่ายเอกสาร 
       
  - ค่าพิมพ์ไวนิล 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
 
  - ค่าอาหารว่าง 
 

 
ค่าถ่ายเอกสารฝึกอบรม 30 ชุด ชุดละ 
80 บาท 
ค่าพิมพ์ไวนิล 2 ชุด ชุดละ 700 บาท 
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 ชุด ชุดละ 80 บาท  
ค่าอาหารว่างจ านวน 60 ชุด ชุดละ 25 
บาท  

 
2,400 

 
1,400 
2,400 

 
1,500 

 

 

รวม ค่าใช้สอย  7,700  
9.3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
   - วัสดุและอุปกรณ์การแปรรูป
หม่อนไหม 
   - วัสดุและอุปกรณ์การแปรรูป
นมแพะ 

 
 

 
7,300 

 
10,000 

 

รวม ค่าวัสดุและอุปกรณ์  17,300  
รวม (สองหม่ืนพันบาทถ้วน) 25,000  

*หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 145 คน  

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน 
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 34 จ านวน  
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11.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
   11.1 วัตถุประสงค์ 
                     บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ (อย่างไร อธิบาย) 
  ผู้เข้าร่วมโครงการตามจ านวนท่ีก าหนด  
   

11.2 เป้าหมาย 
                   บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว้ (อย่างไร อธิบาย) 
  ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 279 คน 

การประเมินความพึ่งพอให้ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.32 

                          
 

 12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
       งบประมาณในการจัดงานมีน้อย  

ผลไม้ออกเป็นช่วง หรือ ฤดูการมีความจ าเป็นต้องรีบท าก่อนการได้รับอนุมัติเงิน 
ไม่มีสถานท่ีเก็บวัตถุดิบ และไม่มีห้องเย็น ไว้ใช้ส าหรับการเก็บหรือการทดลองผลไม้ 
 

13. แนวทางแก้ไข 
 เพิ่มการแปรรูปท่ีหลากหลาย  
 แปรรูปผลผลิตตามฤดูการ 
 
 
14. รูปภาพการด าเนินโครงการ 

ภาพ บรรยายและสาธิตเร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากลองกอง 
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ภาพ บรรยายและสาธิตเร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากลองกอง 

            

       
ภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 

 
15. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ   
 อยากให้จัดงานวิชาการทุก ๆ ปี 

คุกกี้อร่อยมาก 
สนุกมาก วิทยากรน่ารักทุกคน พูดสุภาพ 
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16. เอกสารโครงการ ค าส่ังผู้รับผิดชอบโครงการ หนังสืออนุญาตจัดโครงการหรือหนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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17. การประเมินโครงการ 
       
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

_________________________________________________________ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

  จ านวนผู้ประเมิน   100 คน 
  เพศ  

ชาย  = 23      คน  
หญิง  = 77      คน 

 

ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 x̅ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 . กิ จก รรมมี ค ว ามสอดค ล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

67 23 6 3 1 4.56 
 

ดีเย่ียม 

2 . คว ามรู้ แ ละป ระสบ ก ารณ์ จาก
โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

50 43 5 2 0 4.41 
 

ดีมาก 

3. การน าความรู้จากช้ันเรียน/ การวิจัย 
ถ่ายทอดสู่สังคม ผ่านการ บูรณาการใน
กิจกรรมครั้งนี้ ช่วยให้ เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน 

35 41 20 2 2 4.05 
 

ดีมาก 

4. ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ 

47 41 11 1 0 4.34 
 

ดีมาก 

5 . ท่ า น ส าม า ร ถ น า ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ 

45 51 1 2 1 4.37 
 

ดีมาก 

6. โครงการท่ีจัดขึ้น ช่วยให้อาจารย์ 
และนิสิตได้เรียนรู้การท างานร่วมกับ
ชุมชน และสังคม 

44 42 11 3 0 4.27 
 

ดีมาก 

7. ท่านมีความพอใจต่อคุณภาพของการ
จัดโครงการในภาพรวม  

45 32 17 5 1 4.15 
 

ดีมาก 

8 . ก าร จั ด โค ร ง ก าร ใน ค รั้ ง นี้ เป็ น 51 41 6 2 0 4.41 ดีมาก 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
จากข้อมูลในตารางดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.32 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้จัดงานวิชาการทุก ๆ ปี 
2. คุกกี้อร่อยมาก 
3. สนุกมาก วิทยากรน่ารักทุกคน พูดสุภาพ 
4. พี่น่ารักมากค่ะ มีความเป็นระเบียบ พูดจาดี 
5. อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุก ๆ ปี 
 
 
 
 

ประโยชน์ท้ังต่อและผู้รับบริการ/ ผู้ร่วม
โครงการ 
รวม 4.32 ดีมาก 


