
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

"โครงการฝึกปฏิบัติการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือน" 
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รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณแผ่นดิน   ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 



ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการฝึกปฏิบัติการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือน ” ฉบับนี้ เป็น

ผลการด าเนินงานตามค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการในประเด็นที่สอดคล้องกับ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  จัดขึ้น

เพ่ือให้ความรู้ด้านการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในระดับครัวเรือน ส่งเสริมให้เกิดการผลิตพืชผักปลอดสารพิษใน

ระดับครัวเรียน เพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ใน

รายวิชา ICM1111 World Environment น าไปเผยแพร่สู่ชุมชน 

วิทยาลัยนานาชาติขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สนับสนุน

งบประมาณในการให้บริการวิชาการครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ข้อมูลประเมินผลการด าเนินโครงการ ซึ่งทางคณะผู้จัดท าได้น าข้อมูลดังกล่าวไป

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและการท าวิจัยต่อไป และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานวิทยาลัย

นานาชาติที่ช่วยประสานงานและให้การด าเนินงานโครงการนี้ส าเร็จไปด้วยดี 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ 
              ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
             24 กุมภาพันธ์ 2561  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ 



ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 









 





 



 

 
แบบประเมินผลการจัดโครงการ 

 

โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

"โครงการฝึกปฏิบัติการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือน" 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
ณ ศาลาประชาคม วัดพุทธธรรมรังษี จังหวัดนครปฐม 

ผลการประเมิน โครงการฝึกปฏิบัติการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือน  ณ ศาลาประชาคม วัด
พุทธธรรมรังษี จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 107 คน และส่งแบบประเมินโครงการทั้งหมด 72 คน 
มีผลการวิเคราะห์ผลดังตารางต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
1. วิทยากรมีองค์ความรู้ในการถ่ายองค์ความรู ้ 57 15 - - - 4.79 95.8 
2. รูปแบบการจัดโครงการ “การมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ร่วมกัน” 

65 7 - - - 4.90 98.0 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 61 8 3 - - 4.81 96.2 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 59 13 - - - 4.82 96.4 
5. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดโครงการ 60 7 5 - - 4.76 95.2 

ผลรวมด้านความพึงพอใจทั้งหมด  4.81 96.2 
ด้านความรู้ ความเข้าใจโดยรวม 
6. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วิชาคณิตศาสตร์ 
โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียน 

61 11 - - - 4.85 97.0 

7. มีการรับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญขององค์
ความรู้จากโครงการ 

61 11 - - - 4.85 97.0 

8. มีความเข้าใจสาระส าคัญและรายละเอียด 63 8 1 - - 4.86 97.2 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ 



กิจกรรม/โครงการ 
9. มีการรับรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตลอดโครงการ 

59 13 - - - 4.82 96.4 

10. มีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
โครงการอย่างครบถ้วน 

62 9 1 - - 4.85 97.0 

ผลรวมด้านความรู้ความเข้าใจทั้งหมด  4.84 96.8 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยรวม 
11. ท่านสามารถน าความรู้จากการร่วมกิจกรรม
ไปใช้และสามารถแนะน าผู้อื่นได ้

58 13 1 - - 4.79 95.8 

12. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริงและต่อเนื่อง 

54 18 - - - 4.75 95.0 

13. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในอนาคต 

58 14 - - - 4.81 96.2 

14. ท่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

58 14 - - - 4.81 96.2 

15. กิจกรรมนี้ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายใน
ชุมชน/สังคม 

55 17 - - - 4.76 95.2 

ผลรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  4.78 95.6 
   
 

  ตอนที่ 2 สรุปการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ 
ได้ ไม่ได้ 

ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 72 - 100 
 

 การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา สมรรถนะครูคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียน
การสอน ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลรวมการประเมินด้านความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย 4.81 คิดเป็น ร้อยละ 96.2  

 2. ผลรวมการประเมินด้าน ความรู้ความเข้าใจ  ค่าเฉลี่ย 4.84 คิดเป็น ร้อยละ 96.8  

 3. ผลรวมการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็น ร้อยละ 95.6  
 4. การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   ร้อยละ 100  

(หมายเหต*ุ* แปลงค่าเฉลี่ยให้เป็นค่าร้อยละ โดยการน าผลรวมค่าเฉลี่ย X 20) 
 



ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 - ควรจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
 - ควรเพิ่มเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรมให้มากข้ึน  
 - อยากให้มีสื่อการสอนส าเร็จให้ได้ดูเป็นตัวอย่าง หลายๆรูปแบบ  
 - เป็นโครงการที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง  
 - คณะวิทยากรมีความรู้ความสามารถมาก  
 - เพิ่มเอกสารการประกอบการสอนให้มากข้ึน เพื่อน าไปทบทวนหลังการอบรมได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรม 



 
         

 



ส่วนที่ 5 ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 







 


