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สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(ได้รับงบประมาณจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗) 
 
 



 

ค ำน ำ 

 
 รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจ าปี 2557  เรื่อง 
อาหารอาเซียนสู่ชุมชน ส าหรับนักเรียน คร ูอาจารย์ ในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ถ่ายทอดเทคนิค กระบวนการและสอดแทรกวัฒนธรรมในการประกอบ
อาหาร การจัดตกแต่งการจัดเสิร์ฟและการจัดเลี้ยงของแต่ละประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเซียน ได้แก่ ประเทศพม่า 
ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศบรูไน และ ประเทศไทย ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ ในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
 
 คณะผู้จัดท ารายงานนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเพ่ือ
การพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ เนื้อหาของกิจกรรมให้ดีมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์  
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โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
งบประมำณแผ่นดินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

1. ชื่อโครงกำร  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารอาเซียนสู่ชุมชน 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร    
 นางสาว พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ  
2.1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงกำร 
 2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลิน อนันตนนทก 
 2.1.2 อาจารย์ สิรภัทร สิริบรรสพ 
 2.1.3 อาจารย์ อัฐพงศ์ แสงงาม 
 2.1.4 อาจารย์ สายชลี ชัยศาสตร์ 
3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ 
    หน่วยงำนร่วม 
  ภายในมหาวิทยาลัย (สาขาวิชา หรือคณะ หรือกอง หรือศูนย์)   
  ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)  

 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
4. ควำมสอดคล้องของโครงกำร : (ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ) 
4.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ :  

1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง  
มาตรฐานสากล  
2. สร้างความรู้และนวัตกรรมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน 
องค์กรและภาคการผลิต 
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 



 

4. ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยม 
ที่งดงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
5. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

5. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่จัดมีลักษณะ 
  บูรณาการกับการเรียนการสอน  

1) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต รายวิชา ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร (4611201) 
หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร (4612201) อาหารนานาชาติ (4612210) และ  
การจัดเลี้ยง (4613301) 

 
 
 
     
 
รายละเอียดการน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

   บูรณาการเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ขนม ของแต่ละชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มี 
ความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง 
ด้านการจัดตกแต่งอาหาร การจัดเสิร์ฟ และการจัดเลี้ยง เพื่อเรียนรู้และศึกษาการอยู่ร่วมกันและเพ่ือรวมเป็น 
น้ าหนึ่งใจเดียวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศ 

  บูรณาการกับการวิจัย (โปรดระบุชื่อเรื่องงานวิจัย และระบุรายละเอียดการน าไปบูรณาการกับ
งานวิจัย) 

  ชื่อเรื่องงานวิจัย 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           รายละเอียดการน าไปบูรณาการกับการวิจัย 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. กำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรรับบริกำรของโครงกำร  
                 ท าการส ารวจความต้องการของชุมชนโดยการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม ด้วยการจัดประชุม 
พร้อมกับผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่มเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 



 

   7.1 เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของประเทศที่เข้าร่วมในอาเซียน ได้แก่ ประเทศพม่า 
ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศบรูไน และ ประเทศไทย ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  

 7.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคนิค กระบวนการรวมถึงสอดแทรกวัฒนธรรมในการประกอบอาหาร การจัดตกแต่ง 
การจัดเสิร์ฟและการจัดเลี้ยงของแต่ละประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเซียน ได้แก่ ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
บรูไน และ ประเทศไทย ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ ในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
8. กลุ่มเป้ำหมำย   
  นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน.....20......คน 

คร/ูอาจารย์    จ านวน.....10…...คน 
อบต./ชุมชน    จ านวน................คน 
อ่ืน ๆ …..…………………..…   จ านวน................คน 

รวมทั้งสิ้น   จ ำนวน.....30....คน 
9. พื้นที่ หรือชุมชนเป้ำหมำย  
 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
10. วิธีด ำเนินกำร  
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรด าเนินการสาธิตวิธีการปรุงอาหาร จากนั้นให้ผู้เข้ารับ 
 การอบรมลงมือปฏิบัติจริง 
สถำนที่ด ำเนินกิจกรรม / โครงกำร 
 ห้องปฏิบัติการอาหาร 612 อาคาร 6 ตึกคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 

ระยะเวลำที่จัดกิจกรรม / โครงกำร 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)     ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)  
  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)    ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
เดอืน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2557 

11. แผนกำรด ำเนนิงำน  

 
12. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน (รหัสงบประมาณ 57-00-ST-22) 

หมวดเงิน / รำยกำร งบประมำณที่ใช้ 
(บำท) 

รวม (บำท) 

ล ำดับ ขั้นตอน / กิจกรรม เดือน ป ี

1 จัดประชุมคณะกรรมการ (P) มกราคม 2557 
2 ติดต่อวิทยากร (D) มีนาคม  2557 
3 จัดเตรียมซื้อวสัดุ อุปกรณ์ (D) เมษายน 2557 
4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (D) พฤษภาคม 2557 
5 ประเมินผลการด าเนินงาน (C) พฤษภาคม 2557 
6 จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ (A) พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 
7 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลโครงการเพื่อน าไปบูรณาการงานด้านต่าง ๆ (A) มิถุนายน 2557 

1. หมวดค่ำตอบแทน 
   - วิทยากร (ภายนอกมหาวิทยาลัย) จ านวน 1 คน × 7 ช่ัวโมง × 600 บาทต่อ
ช่ัวโมง × 1 วัน   
   - วิทยากร (ภายในมหาวิทยาลยั) จ านวน 1 คน × 3.30 ช่ัวโมง × 600 บาท ต่อ
ช่ัวโมง × 1 วัน   
  - วิทยากร (ภายในมหาวิทยาลัย) จ านวน1คน ×3ช่ัวโมง×600 บาทต่อช่ัวโมง ×1วัน             
                                                                                        รวมท้ังสิ้น                                 

 
4,200 

 
2,100 

 
1,800 

 
4,200 

 
2,100 

 
      1,800 
      8,100 

2. หมวดค่ำวัสดุ/อุปกรณ์  
        - ค่าจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 1.20 เมตร 
         - ค่าวัสดุ อุปกรณ์และวัตถดุิบ ท่ีใช้ในกาฝึกอบรม เช่น แก๊ส แป้ง กระทะ 
เนื้อสัตว์ตา่งๆ ฯลฯ  
       - เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 30 เลม่ เลม่ละ 40 บาท                       
       - เอกสารรายงานสรุปโครงการ จ านวน 3 เล่ม เล่มละ 80 บาท  
                                                                   รวมท้ังสิ้น                                                                

 
600 

      16,260 
1,200 
240 

 

 
600 

     16,260 
1,200 
240 

 
18,300 

3. หมวดคำ่ใช้สอย  
    - อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า บ่ายจ านวน 10 คน ×2 มื้อ×2 วัน× 15 บาทต่อวัน (ครู/อาจารย์)                                               
    - อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า บ่าย จ านวน 20 คน ×2 มื้อ×2 วัน× 15 บาทต่อวัน  
     (นักเรียน/นกัศึกษา) 
    - อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน ×1 มื้อ×2 วัน × 30 บาทต่อวัน (ครู/อาจารย์)      

 
600 

          1,200 
         

600 

 
600 

        1,200 
        

600 



 

 หมำยเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 
13. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
13.1 กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/

หรือกำรวิจัย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 น ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  

  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ในรายวิชา ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบ
อาหาร (4611201) หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร (4612201)อาหารนานาชาติ (4612210) และการ
จัดเลี้ยง (4613301) โดยการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการให้บริการวิชาการมาบูรณาการเพ่ิมเติมและ
สอดแทรกความรู้ด้าน ความแตกต่างวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ  
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งด้านการจัดตกแต่งอาหาร การจัดเสิร์ฟ และการจัดเลี้ยง 
  การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา (โปรดระบุรายวิชา) 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
  การขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ (โปรดระบุหลักสูตร หรือรายวิชา) 
 ………………………………………………………………………….. 
  การต่อยอดสู่หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย (โปรดระบุชื่อหนังสือ หรือต ารา หรืองานวิจัย) 
 …………..……………………………………………………………… 

 น ามาใช้ประโยชน์ในการวิจัย (โปรดระบุชื่อเรื่อง) 
………………………………………………………………………………………….…….. 

13.2 กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก (ถ้ำมีโปรดระบุ)   
 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 (โปรดระบุ) 
 ............................................................................................................................................ 
 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (โปรดระบุ) 
 ............................................................................................................................................. 
 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  
(โปรดระบุ) 
 ............................................................................................................................................ 

14. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

    - อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน ×1 มื้อ×2 วัน × 30 บาทต่อวัน 
      (นกัเรียน/นักศึกษา)    
                                                                                                        รวมทั้งสิ้น                               

          1,200 
 
 

        1,200 
 

3,600 

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 30,000 30,000 



 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
1. จ านวนผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 25 คน 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

3. ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจจากการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. รายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3  

ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 

6. การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคมและประเมินผลความส าเร็จไว้ใน มคอ.5  

ครบทุกรายวิชาที่มีการบูรณาการ 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง “โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร อำหำรอำเซียน สู่ชุมชน” 

วันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องปฏบิัติกำรอำหำร ๖๑๒ อำคำร ๖ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

……………………………… 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐   น.  ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐-๐๘.๔๐ น. พิธีเปิดกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร อำหำรอำเซียนสู่ชุมชน 
                                       - ควำมรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียน 10 ประเทศ 
๐๘.๔๐-๑๑.๔๐ น. ปฏิบัติกำรอำหำรประจ ำชำติ เวียดนำม  (อ. สุรเชษฐ์ ดิเรกบษุรำคม)  
                                       - ปอเปี๊ยะเวียดนำม 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ปฏิบตัิอำหำรประจ ำชำติ ฟิลิปปนิส์ (อ.สุรเชษฐ์ ดิเรกบุษรำคม) 
          - ไก่อโดโบ้ (Adobo) 
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ปฏิบตัิอำหำรประจ ำชำติ ประเทศ อินโดนีเซีย (อ.สุรเชษฐ์ ดิเรกบษุรำคม)  
                                       - หมูสะเต๊ะ (Satay)     
                     ________________________________________________________ 
หมายเหตุ    พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงเช้ำ เวลำ  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
     พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงบ่ำย เวลำ ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง “โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร อำหำรอำเซียน สู่ชุมชน” 

วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องปฏบิัติกำรอำหำร ๖๑๒ อำคำร ๖ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

……………………………… 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. วิทยำกรบรรยำย เรื่อง ประเทศสมำชิกอำเซียน (อ.พิมพ์กัลยำ  ฤทธ์ิเพ็ญ) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ควำมหลำกหลำยทำงประเพณี วัฒนธรรม กำรประกอบอำหำรของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียนและ
  แนวโน้มสู่อำเซียน  (อ.สิรภัทร สิริบรรสพ) 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. สรุปและอภิปรำยผล แสดงควำมคิดเห็นของผูเ้ข้ำร่วมอบรม (อ.สิรภัทร สิริบรรสพ) 
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.  พิธีปิดกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร “อำหำรอำเซียนสู่ชุมชน” 
   ________________________________________________ 
หมายเหตุ    พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงเช้ำ เวลำ  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
     พักรับประทำนอำหำรว่ำงช่วงบ่ำย เวลำ ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 

____________________________________________________________________________________ 
แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรอบรมบริกำรวิชำกำร 

 
โรงเรียน ……………………………………………………………… 
หลักสูตร  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร อำหำรอำเซียนสู่ชุมชน อบรมวันที่ 17-18 พ.ค.2557 ณ ห้องปฏิบัติกำร 

   อำหำร 612 (ตึกคหกรรมศำสตร์) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
   (จ ำนวนนักเรียน 3 คน บุคลลำกร 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน) 

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานะ เบอร์โทรศัพท์ 
1    
2    
3    
4    

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพกิจกรรมในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “อำหำรอำเซียนสู่ชุมชน” 

 
 

            
 
  วิทยากรสาธิตวิธีการท าอาหาร (น้ ามันพริก)              น้ ามันพริกที่ใช้ลอยหน้าอาหาร  
 
 



 

            
 
             วิทยากรสาธิตวิธีการเสียบหมูสะเต๊ะ                    ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติอาหาร 
 
 

          
 
  วิทยากรสาธิตวิธีการท าน้ าจิ้มอาจาด          วิทยากรสาธิตการท าปอเปี๊ยะเวียดนาม 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 



 

          วิทยากรสาธิตวิธีการห่อปอเปี๊ยะเวียดนาม      วิทยากรสาธิตวิธีการหั่นปอเปี๊ยะเวียดนาม 
 
 

   
 

      ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติอาหาร (ย่างหมูสะเต๊ะ)   ปอเปี๊ยะเวียดนาม 
 
 

   
 
         หมูสะเต๊ะ       ไก่อะโดโบ้ 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร “อำหำรอำเซียนสู่ชุมชน” 
ของสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
  วันที่ 17-18 พฤษภำคม 2557 ณ หอ้งปฏิบตัิกำร 612 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  
 เพศ       ชาย     หญิง 
  
 อำชีพ        คร ู            อาจารย ์                     นกัเรียน                ประชาชนทั่วไป 
 



 

 ระดับกำรศึกษำ           มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย          อนุปริญญา 
  
                                                    ปริญญาตร ี       ปริญญาโท           ปริญญาเอก 
 

จังหวัด         นครสวรรค์  อุทัยธาน ี    ชัยนาท    ก าแพงเพชร 
   
                                    อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………..  
  
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 

ประเด็นควำมคดิเห็น ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำไปใช้ 
ดีเยี่ยม 

(5) 
ดี 

(4) 
ปำนกลำง 

(3) 
ควรปรับปรุง 

(2) 
ต้องปรับปรุง 

(1) 
1.กระบวนกำร ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
1. มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม      
2. กระบวนการจัดกจิกรรมตรงกับวัตถปุระสงค์การจัด
งาน  

     

3. มีการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรม      
4. ได้รับความรู้หรือประโยชนจ์ากกระบวนการจัด
กิจกรรมทุกขั้นตอน 

     

2.เจ้ำหน้ำที่ / วทิยำกร 
1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก 
ท่าทาง/การให้บริการ 

     

2. บริการด้วยความสุภาพและด้วยไมตรีจิต       
3. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเรว็ ฉับไว      
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหนา้และอยา่งทั่วถึง      
ด้ำนคุณภำพ 
1. ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการอย่างประทับใจ      
2. ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความ
ต้องการ 

     

3. ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์      
4. สามารถน าความรู้จากการเข้ารว่มกิจกรรมไปใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนได ้

     

 5. สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมไปใช้
ร่วมกับชีวิตประจ าวันได้ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สรุปควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร “อำหำรอำเซียนสู่ชุมชน” 
 



 

ผลการประเมินผลแบบประเมินผลของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ อาหารอาเซียนสู่ชุมชน ส าหรับ
นักเรียนและครู ในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องปฏิบัติการ 612 อาคาร คหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ 2557 
มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 32 คน โดยมีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้  
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 
ข้อมูล จ านวนคน ร้อยละ 

อาชีพ คร ู 8 25 
อาจารย์ - - 
นักเรียน 24 75 

ประชาชนทั่วไป - - 
เพศ หญิง 31 96.88 

ชาย 1 3.12 
 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 24 75.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
อนุปริญญา - - 
ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท 8 25 
ปริญญาเอก - - 

 
จังหวัด 

นครสวรรค์ 32 100 
อุทัยธานี -  
ชัยนาท -  

ก าแพงเพชร -  
 

 จากตาราง สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “อาหารอาเซียนสู่ชุมชน” โดยส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน ร้อยละ 75 เป็นครู ร้อยละ 25 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.88 เพศชาย ร้อยละ 3.12 ระดับการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 75 รองลงมาคือ ปริญญาโท ร้อยละ 25 และผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดอาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 100  

 
 
 



 

 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แบ่งหัวข้อการประเมิน 
ออกเป็น 4 ด้าน โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลผลความพึงพอใจ ดังนี้ 
(บุชม ศรีสะอาด 2545,หน้า 101) 

4.50 -5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  
3.50 -4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง   
1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ประเด็นควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย 

1.กระบวนกำร ขั้นตอนกำรจัดกจิกรรม 
    1. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม 4.30 มีความพึงพอใจมาก 
    2. กระบวนการจดักิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค ์
การจัดงาน 

4.33 มีความพึงพอใจมาก 

    3. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.37 มีความพึงพอใจมาก 
    4. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรม
ทุกขั้นตอน 

4.57 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.เจ้ำหน้ำที่ / วิทยำกร 
    1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง 
การให้บริการ 

4.40 มีความพึงพอใจมาก 

    2. บริการด้วยความสภุาพและด้วยไมตรีจติ  4.53 มีความพึงพอใจมาก 
    3. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 4.47 มีความพึงพอใจมาก 
3.สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
    1. สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม 4.30 มีความพึงพอใจมาก 
    2. มีการประชาสัมพันธล์่วงหน้าและอย่างทั่วถึง 3.70 มีความพึงพอใจมาก 
4.คุณภำพ 
    1. ได้เข้าร่วมโครงการหรือไดร้บับริการอย่างประทับใจ 4.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
    2. ได้เข้าร่วมโครงการหรือไดร้บับริการตรงตาม 
ความต้องการ 

4.43 มีความพึงพอใจมาก 

    3. ได้เข้าร่วมโครงการหรือไดร้บับริการที่เป็นประโยชน์ 4.47 มีความพึงพอใจมาก 



 

    4. สามารถน าความรูจ้ากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับ
การเรยีนการสอนได ้

4.47 มีความพึงพอใจมาก 

    5. สามารถน าความรูจ้ากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับ
ชีวิตประจ าวันได ้

4.53 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 จากตาราง สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีค่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คือ ระดับมาก โดยประเด็นที่ค่าความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 ส าหรับด้านเจ้าหน้าที่ 
วิทยากร มีค่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คือ ระดับมาก โดยประเด็นที่ค่าความพึงพอใจมากที่สุดคือ บริการด้วย
ความสุภาพและด้วยไมตรีจิต มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53  
ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คือ ระดับมาก โดยประเด็นที่ค่าความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือสถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 และด้านคุณภาพมีค่าความพึง
พอใจโดยเฉลี่ย คือ ระดับมาก โดยประเด็นที่ค่าความพึงพอใจมากที่สุดคือ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวันได้และได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการอย่างประทับใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.53 และ 4.50 ตามล าดับ โดยสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดของแต่ละด้านมีค่า
คะแนนเฉลี่ย แปลผล 4.38 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
  จากการให้ผู้เข้าร่วมบริการวิชาการตอบแบบสอบถามและเขียนข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.) ต้องการฝึกปฏิบัติอาหารไทย 
2.) ต้องการฝึกปฏิบัติขนมไทย 
3.) ต้องการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งอาหาร 
4.) ต้องการให้มีการฝึกปฏิบัติในช่วงวันและเวลาราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนงบประมำณตำมแผนและงบประมำณที่จ่ำยจริง 
 

หมวดเงิน / รำยกำร งบประมำณที่ใช้ 
(บำท) 

รวม (บำท) 

1. หมวดค่ำตอบแทน 
   - วิทยากร (ภายนอกมหาวิทยาลัย) จ านวน 1 คน × 7 ช่ัวโมง × 600 บาทต่อ
ช่ัวโมง × 1 วัน   
   - วิทยากร (ภายในมหาวิทยาลยั) จ านวน 1 คน × 3.30 ช่ัวโมง × 600 บาท ต่อ
ช่ัวโมง × 1 วัน   
  - วิทยากร (ภายในมหาวิทยาลัย) จ านวน1คน ×3ช่ัวโมง×600 บาทต่อช่ัวโมง ×1วัน             
                                                                                        รวมท้ังสิ้น                                 

 
4,200 

 
2,100 

 
1,800 

 
4,200 

 
2,100 

 
      1,800 
      8,100 

2. หมวดค่ำวัสดุ/อุปกรณ์  
        - ค่าจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 1.20 เมตร 
         - ค่าวัสดุ อุปกรณ์และวัตถดุิบ ท่ีใช้ในกาฝึกอบรม เช่น แก๊ส แป้ง กระทะ 
เนื้อสัตว์ตา่งๆ ฯลฯ  
       - เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 30 เลม่ เลม่ละ 40 บาท                       
       - เอกสารรายงานสรุปโครงการ จ านวน 3 เล่ม เล่มละ 80 บาท  
                                                                   รวมท้ังสิ้น                                                                

 
600 

      16,260 
 

1,200 
240 

 

 
600 

     16,260 
 

1,200 
240 

18,300 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หมวดคำ่ใช้สอย  
    - อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า บ่ายจ านวน 10 คน ×2 มื้อ×2 วัน× 15 บาทต่อวัน (ครู/อาจารย์)                                               
    - อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า บ่าย จ านวน 20 คน ×2 มื้อ×2 วัน× 15 บาทต่อวัน  
     (นักเรียน/นกัศึกษา) 
    - อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน ×1 มื้อ×2 วัน × 30 บาทต่อวัน (ครู/อาจารย์)      
    - อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน ×1 มื้อ×2 วัน × 30 บาทต่อวัน 
      (นกัเรียน/นักศึกษา)    
                                                                                                        รวมทั้งสิ้น                               

 
600 

          1,200 
         

600 
          1,200 

 
 

 
600 

        1,200 
        

600 
        1,200 

 
3,600 

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 30,000 30,000 


