
 

ตัวอย่างสรุปผลการด าเนินงาน 
 

จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร “Welcome Aggie… สวัสดีคาวบอย V” 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการการและตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ  
1. ได้การบริการวิชาการด้านการเกษตรได้แก่ กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ผลิต

น้ าผลไม้พร้อมดื่ม และแรลลี่เกษตรให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา  
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ และทักษะต่าง ๆ ทางการเกษตร โดยมีผล

ประเมินเท่ากับ ร้อยละ 79 อยู่ในระดับดี  
3. ได้การประชาสัมพันธ์เชิญนักเรียนมัธยมเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแจกอนุสาร

เกษตรร าไพฯ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะน าหลักสูตร และสถานที่ภายในคณะ  
4. มีสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมัธยมในภาคตะวันออกกับคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  โดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกมา
ท าความรู้จักคณะฯ และมีโอกาสท ามารู้จักกันสร้างสัมพันธ์อันดีในโครงการ 

5. มีการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับสังคมในวงกว้าง โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน
มัธยมได้มาเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  

6. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
เรื่อง ...................................................   ของอาจารย์ ............................................... 

7. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการได้ ฝึกทักษะการให้ความรู้ด้านการเกษตร
และการจัดกิจกรรม โดยท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจ าฐาน ต่าง ๆ  

8. มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับงานวิจัยและการเรียนการสอน  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
8.1 บูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย โดยการน าผลงานวิจัย เรื่อง ..........  ของอาจารย์......... 

มาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม  
8.2 บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ทั้งหมด .......รายวิชา จ านวนนักศึกษาร่วม

ให้บริการ จ านวนทั้งสิ้น ................ คน  ดังนี้  
1) ฐานการแปรรูปสมุนไพร  บูรณาการกับวิชา .............................. สอนโดย ....................... 

มีนักศึกษาในรายวิชาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน ................ คน 
2) ฐานการผลิตน้ าผลไม้พร้อมดื่ม  บูรณาการกับวิชา .............................. สอนโดย 

.......................    มีนักศึกษาในรายวิชาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน ................ คน 

1.แสดงการบูรณาการกบังานวจิยั 
2.แสดงการบูรณาการกบัการเรียนการสอน 



3) ฐานการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม  บูรณาการกับวิชา .............................. สอนโดย 
....................... มีนักศึกษาในรายวิชาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน ................ คน 

4) ฐานแรลลี่เกษตร บูรณาการกับวิชา .............................. สอนโดย ....................... มี
นักศึกษาในรายวิชาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน ................ คน  

8.3 นอกจากนี้การด าเนินงานในภาพรวม มีนักศึกษาช่วยงานทั้งสิ้น 148 คน แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ 
ดังนี้   
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 30 คน  มีหน้าที่ ................. 

จ านวน ......... คน  มีหน้าที่ ......... คน   
2)  
3) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 63 คน  มีหน้าที่ ................. จ านวน ......... คน  มี

หน้าที่ ......... คน   
4) สาขาเกษตรศาสตร์  จ านวน  17  คน   มีหน้าที่ ................. จ านวน ......... คน  มีหน้าที่ 

......... คน   
5) สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน 38  คน  มีหน้าที่ ................. จ านวน 

......... คน  มีหน้าที่ ......... คน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 
เชิงคุณภาพ :      

1. ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75 79 บรรลุ 
2. ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75 89.77 บรรลุ 
3. ผู้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 65 89.09 บรรลุ 

เชิงปริมาณ :     
1. จ านวนนักเรียน คน 100 60 ไม่บรรลุ 
2. จ านวนโรงเรียน โรงเรียน 10 6 ไม่บรรลุ 
เชิงเวลา :     
1. จ านวนวันที่จัดกิจกรรม วัน 2 2 บรรลุ 
2. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เดือน สิงหาคม สิงหาคม บรรลุ 
เป้าหมายเชิงต้นทุน :      
1. ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  บาท 100,000 100,000 บรรลุ 
 
จ านวนตัวชี้วัดของโครงการ   =  8 ตัวชี้วัด  
  บรรลุ  =  6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  75  
  ไม่บรรลุ  = 2 ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ 25  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีประสบภัยน้ าท่วมในช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นก าหนดการเดิม 
ท าให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่สมัครมาร่วมกิจกรรมทั้ง 14 โรงเรียน นักเรียนจ านวน 135 คน  ไม่
สามารถเดินทางมาได้  คณะกรรมการจัดด าเนินการจึงเลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไปเป็นวันที่ 1-2 สิงหาคม 
2556  แต่บางโรงเรียนมีสอบจึงไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ จ านวนโรงเรียน และนักเรียน ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรเชิญตัวแทนอาจารย์จากทุกโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนมัธยมภาคตะวันออกมาร่วมประชุม 
เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน จัดกิจกรรมในปีต่อไป  
 2.น าข้อเสนอแนะข้างต้นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการ เพื่อวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 



 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณของโครงการ   

วันที่ ใบเตรียมจ่ายเลขท่ี ใบขอซื้อ/จ้างเลขท่ี รายการ จ านวนเงิน 
9 ก.ค.2556 DN561294 0900561100111 ไรแดง 3,000 บาท 
29 ก.ค.2556 DN561413 0900561100128 กระเป๋าแจก 6,150 บาท 
17 ส.ค.2556 DN561729 0900561100150 มังคุด 118 กก. 2,950 บาท 
19 ส.ค.2556 DN561735 0900561100152 วัสดุเกษตร 3,000 บาท 
22 ส.ค.2556 DN561891 0900561100195 กลีเซอรีน,หัวน้ าหอม,พิมพ์ซิลิโคน 3,000 บาท 
3 ก.ย.2556 PR561117 0900566400010 คืนเงินยืม ค่าอาหาร 81,900 บาท 
   รวม  100,000 บาท 

 

 
 
 

 


