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บทท่ี 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

     อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมล าดับแรกที่ได้รับการสนับสนุนมาตั้ งแต่ประเทศไทยเริ่ม
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงิน
ลงทุนน้อยใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และสามารถน าเอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไปพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้มาก ท าให้ง่ายต่อการพัฒนาเพ่ือการลงทุน นอกจากนี้
อุตสาหกรรมอาหารยังก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ ที่อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในหลาย
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจไทย รัฐบาลได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมอาหาร เป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมหลักจาก 5 อุตสาหกรรม ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุผล 1.) ความ
ถนัดและความสามารถของคนไทยในการเพาะปลูก เพาะเลี้ยง และการแปรรูปอาหาร 2.) ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 3.) เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเกือบทั้งสิ้นในการ
ผลิต 4). เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และ 5.) มีการเชื่อมโยงจากระดับ
รากหญ้าในภาคเกษตรไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการ  อุตสาหกรรมอาหารน าไปสู่การจ้างงานและ
รายได้ประชาชาติทีสูงขึ้น ศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย มีศักยภาพสูงในการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ประเทศและเพ่ือการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและมั่งคั่ง ท าให้มี
ผลผลิตที่สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มีแรงงานที่มีคุณภาพจ านวน
มาก มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
มากยิ่งขึ้น  

  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนอง super cluster  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สูง เป็นที่สนใจและจะมีบทบาทส าคัญ ในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิม (first s-curve) และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (24 
กลุ่มเรื่อง) เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารของไทยยังเป็นของ
กลุ่มทุน เกษตรกรเป็นเพียงผู้ผลิตวัตถุดิบราคาถูกส าหรับป้อนอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารเท่านั้น  เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนยังมีระดับของนวัตกรรมให้การผลิตอาหารและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอยู่ในระดับต่ า 
การจะน าพาเกษตรกรก้าวข้ามความยากจน และความเหลื่อมล้ ายังอุปสรรคหลัก (major roadblock) ที่ขัดขวาง
การแก้ปัญหาเนื่องจาก ขาดความรู้  ขาดเทคโนโลยี และขาดกลไกที่จะเป็นจุดเชื่อม ( linkage) ให้การด าเนินงาน
สามารถตอบ โจท ย์ ค วามท้ าท ายต่ างๆ ได้  มติ คณ ะรั ฐม น ตรี เมื่ อ วั น ที่  16 พ .ค . 2559 ที่ ผ่ าน ม าให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินการเมืองนวัตกรรม
อาหาร หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส โดยให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้จะดูเหมือนว่าเมืองนวัตกรรมอาหารเป็น
นโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศแต่ความยากล าบากที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าอย่าง
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ชัดเจนคือ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในต่างจังหวัดจะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและได้รับประโยชน์จากเมือง
นวัตกรรมอาหารและน านวัตกรรมนั้นมาใช้ในระดับรากหญ้าได้อย่างไร   นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เร่งเดินหน้าสานพลังประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนโครงการสานพลังประชารัฐ (public-private collaboration)  เป็นการท างานร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนรวมและความต้องการของสังคมให้ลุล่วง สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประชารัฐ สามัคคีสกลนคร และ
วิสาหกิจชุมชนเกษตร-อาหาร ในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โจทย์ที่ทางบริษัทประชารัฐ สามัคคี 
และวิสาหกิจชุมชนได้หยิบยกมาเป็นประเด็นขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการก็คือ ความต้องการในการใช้
นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีความใหม่  แปลก  มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามความต้องการ
ของตลาดและสามารถน าวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้นหลายเท่า (high value) ในรูปแบบ 
“ท าน้อย ได้มาก”  ที่ผ่านมาระดับของนวัตกรรมภายใต้วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จึงหยุดอยู่เพียงแค่การปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ (repackaging) และเรื่องของการออกแบบตราสินค้า (branding) หรือรูปลักษณ์ของฉลากสินค้า 
(label) เป็นส่วนใหญ่ แต่ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในบรรจุภัณฑ์นั้นยังคงเป็นแบบดั้งเดิมและแปรรูปด้วยวิธีการดั้งเดิม 
(traditional process) และที่ผ่านมาแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร-อาหาร ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
ทุกส่วนราชการต่างมุ่งเน้นและให้ความส าคัญไปที่การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
มาตรฐานตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) เป็นต้น  จนท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจมอยู่กับการเข้าสู่
มาตรฐาน จนขาดความคิดสร้างสรรค์ (creative) ที่จะมาพัฒนาสินค้าของตน นอกจากนี้ปัจจัยที่ไม่สามารถท าให้
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามออกจากมาได้ก็คือ การขาดเงินลงทุน การขาดแคลน
เครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูปเพ่ือจะผลิตสินค้าเกษตร-อาหารที่มีความเป็นนวัตกรรม  การลงทุนซื้อเครื่องมือ 
เครื่องจักรสมัยใหม่เพ่ือผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนแต่ละรายก็ท าได้ยากเนื่องจากปริมาณการผลิตและยอดขายที่มี
มีจ านวนไม่มากพอที่จะถึงจุดคุ้มทุนอาจท าให้ขาดทุนในที่สุด     
 ในปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ก่อสร้างโรงงานต้นแบบ
อุตสาหกรรมเกษตรและจัดซื้อครุภัณฑ์แปรรูปอาหารที่มีศักยภาพ และมีความทันสมัย ซึ่งนอกจากจะใช้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยแล้วยังมีก าลังการผลิตเหลือเพียงพอที่จะสามารถให้บริการการผลิตสินค้าต้นแบบ
ที่มีนวัตกรรมอาหารกับวิสาหกิจชุมชนได้อีกด้วย  ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้มาขอรับบริการใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (prototype) และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในช่วยเริ่มต้น (start up) ในกลุ่มอาหารสุขภาพ 
(functional foods) ในรูปของพฤษเคมีพร้อมใช้ (phytonutrient) และอาหารปรุงสุกแช่ เยือกแข็ง (cooked 
freezing) ส าหรับผู้สูงอายุซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจด้วยแนวคิดที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” 
(new engines of growth) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงเล็งเห็นว่าหากจะมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชน ให้ เข้ มแข็ งโดยมุ่ ง เป้ า ไปที่ เกษตรกรและวิส าหกิจชุมชน เกษตร -อาหาร ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( สกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม)ภายใต้แนวทาง “ศักยภาพและโอกาส”  โดย
รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนจัดหา “ศักยภาพ” ในรูปแบบของครุภัณฑ์อันทันสมัยเพ่ือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารอัน
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมและแปรรูปอาหาร เพ่ือสร้าง “โอกาส” ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
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(prototype) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปในช่วง spin off และช่วงเริ่มต้น (start up) และเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี 
(technology service providers) กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดย่อม ผู้ ใช้ เทคโนโลยี 
(technology users) โดยการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาหาร  เป็นแนวทางที่จับต้องได้ เข้าถึงได้จริง และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจริง จะสามารถน าพาเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดย่อม เปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีฐานมาสู่นวัตกรรม และก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้
ภายในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างแน่นอน  นอกจากนี้ครุภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ือใช้ในการวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกี่ยวกับนวัตกรรม  และองค์
ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยและน ามาซึ่งผลวิจัยเป็นที่ยอมรับ
ของวงการวิทยาศาสตร์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง (High Impact 
Factor) และน ามาซึ่งตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยอันสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของประเทศอีกด้วย  ใน
ท้ายที่สุดแล้วจะสามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษาให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติได้ครบทุกมิติในศาสตร์ของ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและทันต่อยุคสมัย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในการค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลถึงการพัฒนาทาง
วิชาการแก่ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต่อเนื่อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และเป็นที่พ่ึงทางปัญญาให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ได ้
วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือใช้ในการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรั หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 2. เพ่ือใช้ในการท าวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนของอาจารย์ประจ าคณเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 เป้าหมาย  

 1. การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จ านวน 1 ชุด 

 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

  จากงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 2561 รหัสโครงการ 61A77110คทก16W02 แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร    4,655,800 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)  
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ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ : 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วัน เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ 

 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต(Output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 

ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการอาหาร ชุด 1 1 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต(Outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)มีจ านวนครุภัณฑ์ที่เพียงพอและใช้ในการสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 1 

บุคลากรในหลักสูตรวท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)มี
ความพึงพอใจต่อการใช้ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ร้อยละ 90 1 
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ส่วนที่ 2 

วิธีการด าเนินการ 

โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าป ี2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 แบบสอบถามแบบวัดความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์  

กลุม่เป้าหมาย 

1. ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 ชุด 

งบประมาณด าเนินงาน 

จากงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน 2561 รหัสโครงการ 61A77110คทก16W03 แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาพคน  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร    จ านวนงบประมาณ 3,465,000 บาท (สามล้าน
สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ประกอบด้วย
ครุภัณฑเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังรายการต่อไปนี้  

1.เครื่องอัดรีดอาหาร (Twin-Screw Extruder) รุ่น CTE-D22L32 หมายเลขครุภัณฑ์ 03.40.01/2561 
ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด ราคา 2,240,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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 2. เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ (water activity) ยี่ห้อ Novasina รุ่น LabMaster-aw neo หมายเลข
ครุภัณฑ์ 07.241.01/2561 ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด  ราคา 400,000 บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน) 

 

 

 

 

 

 



8 

 3. เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร (texture analyzer)  ยี่ห้อ Brookfield รุ่น CT3-10 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 07.242.01/2561 ผู้รับผิดชอบ บริษัท  ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด ราคา 500,000 บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) 
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4. เครื่องวัดความหนืด (Viscometer)  ยี่ห้อ Brookfield รุ่น LVDV1 หมายเลขครุภัณฑ์ 07.243.01/2561 
ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด ราคา 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 
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5. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)  ยี่ห้อBiochrom รุ่น Libra S70 หมายเลขครุภัณฑ์ 
07.186.01/2561 ผู้รับผิดชอบ บริษัท  ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด ราคา 450,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาท
ถ้วน) 
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6. ตู้เขี่ยปลอดเชื้อ ยี่ห้อ Lamsystems รุ่น Sawy หมายเลขครุภัณฑ์ 07.121.01/2561 ผู้รับผิดชอบ บริษัท     
ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด  ราคา 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน  ดังนี้  
   6.1 ขาตั้งตู ้ จ านวน  1  ชุด 
   6.2 แก๊สวาล์วแบบ electromagnetic valve  จ านวน  1  ชุด 
   6.3 ตะเกียงจุดติดแบบ foot switch  จ านวน  1  ชุด 
   6.4 ถังแก๊สพร้อมวาล์วนิรภัย  จ านวน   1  ชุด 
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7.กล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ FLUKE รุ่น TIS45 หมายเลขครุภัณฑ์ 07.216.01/2561 ผู้รับผิดชอบ บริษัท  
ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด ราคา 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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8.เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด(Sieving Machine)  ยี่ห้อRetsch รุ่น AS 200 basic หมายเลขครุภัณฑ์ 
07.227.01/2561 2561 ผู้รับผิดชอบ บริษัท  ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด ราคา 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) 
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 9. เครื่องวัดค่ากรด-ด่างและการน าไฟฟ้า (pH-meter)  ยี่ห้อ HandyLab 680 หมายเลขครุภัณฑ์ 
07.45.03/2561 2561 ผู้รับผิดชอบ บริษัท  ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด  ราคา 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท
ถ้วน) 
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10. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลร่วมกับเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex-
7010 หมายเลขครุภัณฑ์ 13.13.198/2561 
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 การประเมินผลความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย  การบริการวิชาการ หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ที ่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) 
50 คน 

ร้อยละ 

1 ต าแหน่ง 
      นักศึกษา 
      อาจารย์ 
      บุคลากร 
      อ่ืนๆ 

 
45 
4 
1 
- 

 
90 
8 
2 
- 

2 เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
5 
45 

 
10 
90 

3 ความถี่ในการใช้งาน 
      ไม่เคย 
      1-2 ครั้ง 
      3-5 ครั้ง 
      มากกว่า 5 ครั้ง 

 
0 
3 
20 
27 

 
0 
6 
40 
54 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย Rating Seale 5 ระดับ 

    

    

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อยมาก 
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รายการประเมิน 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

ด้านความพึงพอใจ    

1. ความพร้อมของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4.06 0.585 มาก 

2. มีเอกสารในการแนะน าการใช้เครื่องมือ 3.98 0.318 มาก 

3. สถานที่ติดตั้งเครื่องมือมีความเหมาะสม 4.18 0.437 มาก 

4. การให้บริการเครื่องมือมีความสะดวก 3.94 0.549 มาก 

5. มีการติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือ 3.8 0.699 มาก 

6.มีความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องมือ 4.12 0.798 มาก 

รวม 4.01 0.136 มาก 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์    

1. สามารถใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 4.20 0.494 มาก 

2.สามารถน าความรู้จากการใช้งานเครื่องมือไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การ
วิจัย และบริการวิชาการ 

3.92 0.488 มาก 

รวม 4.06 0.197 มาก 
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ส่วนที่ 4 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
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20 

 



21 

 



22  



23 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แผนการด าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
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เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ 
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