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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้การศึกษาท่ีถูกต้อง ปลูกฝังทัศนคติที่ดีท้ังด้านคุณธรรม
และจริยธรรมให้รู้จักพ่ึงตนเอง พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาใน
ปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางนั้น นักศึกษาคือบุคคลที่ส าคัญที่สุด โดยนักศึกษาจ าเป็นต้องมี
การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การบริการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล ตลอดการแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 
เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สติปัญญา (IQ) และทางศีลธรรม (MQ) 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัว การท างานร่วมกัน 
โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือ อันจะส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจาการ
เรียนภายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้มีทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม น า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตปัจจุบัน เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
สังคม น าความภาคภูมิใจมาสู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
2) เพ่ือการบริการการศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ ความ

เคลื่อนไหว และด าเนินกิจกรรมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี  
มีจิตสาธารณะ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่สังคม  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลผลิต (Output) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1 ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับแนะแนวการศึกษาต่อ ร้อยละ 80 1 

2 ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 2 

ผลผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ข้อที่ 
1 จ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 1 

2 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 2 

 

ระยะเวลาการด าเนินการและสถานที่ 
ระยะเวลา : วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  
สถานที่  : ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

  

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
1) ประชาสัมพันธ์การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
1) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 

200 - 

2) คณะท างาน 6 - 

2) วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 

1) นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 

200 - 

2) คณะท างาน 6 - 

รวมทั้งสิ้น 412 คน - 
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ส่วนที่ 2 

วิธีด าเนินการ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนในการด าเนินการ โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (PDCA) มี
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน/รายการกิจกรรม/ 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.61 
พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การศึกษา 56,000    4,000 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ขออนุมัติโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
ประชุมวางแผนในการด าเนินโครงการ 

ด าเนินโครงการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1
รวบรวมผลการด าเนินโครงการและ
แบบประเมินผล 

2ประเมินผลโครงการ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1สรุปผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน/รายการกิจกรรม/ 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.61 
ส.ค.
61 

ก.ย
.61 

กิจกรรมที่ 2 วันวิทยาศาสตร์   30,000  

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ขออนุมัติโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
ประชุมวางแผนในการด าเนินโครงการ 

ด าเนินโครงการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1
รวบรวมผลการด าเนินโครงการและ
แบบประเมินผล 

2ประเมินผลโครงการ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1สรุปผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 

 

กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 

 

  

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
1) ประชาสัมพันธ์การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
1) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 

200 - 

2) วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 

1) นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 

200 - 

รวมทั้งสิ้น 400 คน - 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรนี้ มีเครื่องมือ คือ จ านวนนักเรียนที่
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของโครงการฯ ซึ่งแบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบผลการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป  

 

วิธีการเก็บข้อมูล 

การประเมินผลจะท าหลังจากโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเสร็จสิ้น
แล้ว ซึ่งการประเมินผลนั้นจะท าโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมเข้าร่วมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะถูกน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
โครงการดังกล่าวในครั้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของ โครงการบริการการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สูตรหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสูตรค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละสูตรการค านวณสามารถเขียนได้
ดังนี้  

1) การหาค่าเฉลี่ย 

สูตรหาค่าเฉลี่ย (Mean) �̅� = ∑𝑓(𝑥)𝑛  

 

  เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

  𝑓  แทน ความถี่ของข้อมูล 

   𝑥 แทน ค่าคะแนน 

  𝓃       แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

  



6 

 

 

 

2) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

𝜎 = √∑𝑓(𝑥 − �̅�)2𝑛  

  เมื่อ  𝜎 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  𝑓  แทน ความถี่ของข้อมูล 

   𝑥 แทน ค่าคะแนน 

  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

  𝓃       แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ใช้เกณฑ์การประเมินระดับ
ความพึงพอใจ ซึ่งก าหนดค่าระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือมีค่าคะแนนตั้ง แต่ 1 ถึง 5 โดยค่า
คะแนน 1 คือระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าคะแนน 5 คือระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 เท่ากับ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 เทา่กับ ระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 เท่ากับ ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 เท่ากับ ระดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 เท่ากับ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการประเมินผลโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการประเมินผล
โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจในการใช้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  

จากการเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ได้ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินระดับความพึงพอใจใน
การจัดโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ความรู้ความเข้าใจ และ
3) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การศึกษา 

จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

1. เทคนิคการสัตวแพทย์ 9 

2. พืชศาสตร์ 21 

3. การประมง 10 

4. บริหารธุรกิจการเกษตร 21 

5. สัตวศาสตร์ 27 

รวมทั้งหมด 88 คน 

 

 จากจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัว ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 88 คน มีจ านวนน้อย
กว่า นักศึกษาใหม่ที่รายงานตัว คิดเป็นร้อยละ -55.10 ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่รายงาน
ตัว ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวน 196 คน 

 

กิจกรรมที่ 2 วันวิทยาศาสตร์ 
 ผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 16 – 18  
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 

เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์
ไปยังโรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และในการกิจกรรมข้างต้นได้มีผู้สนใจในการเข้าชม



8 

 

 

นิทรรศการทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บุคลากรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่สนใจ เป็นอย่างดี 
 

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 การจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 
16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561  

ติดตั้งซุ้มนิทรรศการกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม โดยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ใน
การนี้สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์มีการตั้งกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา โดยการตั้งกล้องจุลทรรศน์จ านวน 1 ตัว 
โดยให้นักเรียน และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสส่องดูเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดแดงของสิ่งมีชีวิต  

2. กิจกรรมทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา โดยการตั้งกล้องจุลทรรศน์จ านวน 1 ตัว 
แล้วให้นักเรียน และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสส่องดูปรสิตภายนอก ในครั้งนี้ให้ส่องดูเห็บจากสุนัขและยังมี
ตัวอย่างดองของปรสิตภายในแสดงในงานนี้ด้วย 

3. กิจกรรมทางห้องปฏิบัติการกายวิภาคสัตว์และสรีระวิทยา โดยทางสาขามีการน า
โมเดลของสุนัขไปแสดงจ านวน 2 ตัวโดยมีการแสดงให้เห็นลักษณะกล้ามเนื้อและลักษณะอวัยวะ
ภายในของสุนัข 

4. กิจกรรมทางห้องปฏิบัติการเก็บรักษาสภาพสัตว์ โดยทางสาขามีการน าสัตว์ที่
ได้รับการคงสภาพในรูปแบบต่างๆ ดังนี้คือ  

- โครงท ากระดูกสัตว์เช่น งู และไก่  
- การดองตัวอย่างสัตว์ที่มีและไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น พยาธิภายในสัตว์  

กบ ปลา ลูกวัว เป็นต้น 

- การท าสตาฟสัตว์ เช่น เต่า กุ้ง และสุนัข 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561  
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์มอบหมายให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียนในตาราง

เรียนในการท าดูแลและรับผิดชอบในการท ากิจกรรมและด าเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ ในวันนี้
นิทรรศการของสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางสาขาได้มีการ
ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศของสาขาลงทะเบียน และพบว่ามีจ านวนผู้ที่มาลงทะเบียนมีมากถึง 461 
คน จากหลายๆ โรงเรียน เช่นโรงเรียนเซนต์โยเซฟสกลนคร โรงเรียนนาอ่างม่วงค า โรงเรียนบ้านนา 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา โรงเรียนบ้านแร่  โรงเรียนอนุบาลวิภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  
เป็นต้น 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561  
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์มอบหมายให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียนในตาราง

เรียนในการท าดูแลและรับผิดชอบในการท ากิจกรรมและด าเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้เช่นเดิม ใน
วันนี้นิทรรศการของสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย โดยพบว่ามี
จ านวนผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการลงทะเบียนมากถึง 443 คน จากหลายๆ โรงเรียน เช่นโรงเรียนบ้านงิ้ว
สร้างแก้ว โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังค์ 
โรงเรียนบ้านหลุบเลา โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นต้น 

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

ส าหรับวันที่ 18 นั้นเป็นวันเสาร์ดังนั้นจึงมีโรงเรียนจัดกิจกรรมพานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยมากสาขาจึงไม่มีการรับลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ เมื่อโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้วทาง
สาขาได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาทุกชั้นปีเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่น าไปแสดงนิทรรศการ
และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ประสานงานโครงการต่อไป 

 

สาขาวิชาการประมง 

  กิจกรรมที่ด าเนินการในบูธ 

- นิทรรศการการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาสวยงาม  
- การให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแบบพัฒนา 

- แสดงพันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่างๆ 

 

สาขาธุรกิจการเกษตร 
เมื่อวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งส่วนภูมิภาคประจ าปี 2561 ณ หอประชุมมหาวชิลงกรณ์  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ดังนี้ 

1. จัดแสดงโชว์แผนธุรกิจการเกษตร เรื่อง Three Queen Mushroom  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงานประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตรไทยเชิง
ชุกในประเทศ CLMV” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
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2. กิจกรรมชวนน้องเล่นเกมเช่น เกมหยอดเหรียญ เกมอักษรไขว้ และเกมปาเป้า 

    
3. กิจกรรมขายของ 

    
 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ความรู้ความเข้าใจ  
และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผล ด า เนินการโครงการบริการการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการบริการ
การศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

การจ าแนก รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 326 36.06 

หญิง 578 63.94 

รวม 904 100 

2. อายุ 15-20 ปี 757 83.74 

21-30 ปี 137 15.15 

31-40 ปี 10 1.11 

41 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 904 100 

3. สถานภาพ นักเรียน 757 83.74 

นิสิต/นักศึกษา 125 13.83 

ประชาชนผู้สนใจ 12 1.33 

อาจารย์/บุคลากร 10 1.11 

ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 0 0 

รวม 904 100 

4. กิจกรรม 

ที่เข้าร่วมชม 

วท.บ. 

วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 452 50.00 

วท.บ. สาขาวิชาการประมง 181 20.02 

วท.บ. สาขาธุรกิจการเกษตร 271 29.98 

รวม 904 100 

 

จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ทั้งหมด จ านวน 904 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 578 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.94 และเพศชาย จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 36.06 อยู่ในช่วงอายุ 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
83.74 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.15 และ ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 1.11 เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.74 รองลงมา คือ นิสิต/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.83
ประชาชนผู้สนใจ คิดเป็นร้อยละ 1.33 อาจารย์/บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 1.11 กิจกรรมที่มีผู้เข้าชม
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มากที่สุด คือ นิทรรศการสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ 
นิทรรศการสาขาธุรกิจการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 29.98 และสาขาวิชาการประมง คิดเป็นร้อยละ 
20.02 

 

แผนภาพที่ 3.1 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการบริการการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยจ าแนกตามเพศ 

 
 

แผนภาพที่ 3.2 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการบริการการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยจ าแนกตามหน่วยงาน 

 
 

เพศชาย, 326, 
36%

เพศหญิง, 578, 
64%

จ าแนกตามเพศ

เพศชาย เพศหญิง

15-20 ปี
84%

21-30 ปี
15%

31-40 ปี
1%

41 ปีขึ้นไป
0%

จ าแนกตามหน่วยงาน
15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป
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แผนภาพที่ 3.3 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการบริการการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 
 

แผนภาพที่ 3.4 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการบริการการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยจ าแนกตามกิจกรรมที่เข้าร่วมชม 

 
 

757, 84%

125, 14%

12, 1%
10, 1%

0, 0%

จ าแนกตามสถานภาพ

นักเรียน

นิสิต/นักศึกษา

ประชาชนผู้สนใจ

วท.บ. สาขาวิชา
เทคนิคการสัตว
แพทย,์ 452, 

50%วท.บ. สาขาวิชา
การประมง, 181, 

20%

วท.บ. สาขาธุรกิจ
การเกษตร, 271, 

30%

จ านวน

วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวิชาการประมง

วท.บ. สาขาธุรกิจการเกษตร
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจ โดยแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น 
X  S.D. ร้อยละ 

ระดับความพึง
พอใจ 

1) การประชาสัมพันธ์ภายในงาน 4.32 0.56 86.40 มาก 

2) สถานที่จัดงาน 4.30 0.61 86.00 มาก 

3) รูปแบบการจัดนิทรรศการ 4.29 0.60 85.80 มาก 

4) กิจกรรมภายในงาน 4.30 0.63 86.00 มาก 

5) การอ านวยความสะดวกภายในงาน 4.24 0.63 84.80 มาก 

รวม 4.29 0.61 85.80 มาก 

 

จากตารางที ่3.2 ระดับความพึงพอใจภาพรวมของการจัดโครงการของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้า
ร่วมโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 754 คน 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 5 เรื่อง ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์ภายในงาน 

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40 2) สถานที่จัดงาน มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 3) รูปแบบการจัดนิทรรศการ มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 4) กิจกรรมภายในงาน มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 และ 5) การอ านวยความ
สะดวกภายในงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 

 

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ 

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้
แบบประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจ ดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็น 
X  S.D. ร้อยละ 

ระดับความพึง
พอใจ 

1) ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.41 0.56 88.20 มาก 

2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.46 0.54 89.20 มาก 

รวม 4.44 0.55 88.70 มาก 

 

จากตารางที่  3.3 แสดงผลคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วม
โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 754 คน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ 
แบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 

 

ผลการวิเคราะห์การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลการวิเคราะห์การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการ

ใช้แบบประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย  
ดังตารางที่ 3.4 

 

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็น 
X  S.D. ร้อยละ 

ระดับความพึง
พอใจ 

1) สามารถน าความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ 4.43 0.54 88.60 มาก 

2) สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อให้ผู้อ่ืนได้ 4.44 0.56 88.80 มาก 

รวม 4.44 0.55 88.70 มาก 

 

จากตารางที่ 3.4 ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วมโครงการ
บริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 754 คน พบว่า ด้านการน าความรู้ไปใช้ แบ่งเป็น 

 2 เรื่อง ดังนี้ 1) สามารถน าความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 2) สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อให้ผู้อ่ืนได้ มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินการ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดการและด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
ในการด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสรุปผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

1 
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ 

แนะแนวการศึกษาต่อ 
ร้อยละ 80 

 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ในแผน นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
200 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อร่ วมกับส านัก
ส่ ง เ ส ริ มและ ง านทะ เบี ย น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มีกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมทั้ง 
หมด จ านวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับแนะแนวการศึกษาต่อ 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

2 
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 80 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้ง
ไ ว้ ใ น แ ผ น  คื อ  นั ก เ รี ย น 
นั กศึ กษา  บุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และประชาชน
ทั่วไป จ านวน 200 คน ในวัน
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   
มีผู้ เข้าร่วมทั้งหมด 904 คน 
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 452.00 เกินเป้า
ที่ตั้งไว้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1 จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 

จ านวนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 
1  ที่ ร า ย ง านตั ว  ป ร ะจ า ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 88 
คน และจ านวนนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 ทีร่ายงานตัว ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 196 
คน เมื่อเปรียบเทียบจ านวน
นักศึกษาทั้ง 2 ปีการศึกษาแล้ว
นั้น ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ คือ 198 คน และจ านวน
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2561 น้อยกว่ า
จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 คิดเป็นร้อละ 
คื อ  - 55 . 10  ถื อ ว่ า จ านวน
นักศึกษาลดลงจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

เนื่องด้วยประเทศ
ไทยก าลังเคลื่อนตัว
เข้าสู่สั งคมสู งวัยที่
อัตราการเกิดน้อยลง 
จึงส่งผลให้จ านวน
นักศึกษาก็ลดลง 

อี ก ปั จ จั ย คื อ 
นั ก เ รี ยน ในยุคนี้ มี
ตั ว เ ลื อกมากมาย
นอกเหนือจากระบบ
แอดมิดชั่นกลาง เช่น 
โ ค ร ง ก า ร รั บ ต ร ง 
โควตาพิเศษต่างๆ ที่
ดึงตัวนักเรียนไปอยู่
ด้ ว ย จึ ง ท า ใ ห้
นักศึกษาลดลงและ
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

2 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

ด้ า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักเรียน 
นั กศึ กษา  บุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
บุคลากรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน และประชาชนที่
สนใจ จากเข้าร่วม มีผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 754 คน 
พบว่ า  คว าม พึ งพอใจขอ ง
ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 85.80 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- 

 

ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินโครงการบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์) 
มีปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้ 

1. ความเหมาะสมในช่วงเวลาด าเนินการโครงการสั้นเกินไป การเตรียมงานต่างๆ อาจท าได้
ไม่ดีเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินโครงการบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์) 
ในอนาคตควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

1. ควรจัดการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันจัดนิทรรศการ  เช่น การประกวด
โครงงาน การประกวด Science Show  เป็นต้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วม
แข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

2. โครงการควรจัด ในวันศุกร์-อาทิตย์ เพ่ือท าให้นักเรียน และนักศึกษา จะได้ไม่ต้องหยุด
ท าการเรียนการสอน เพ่ือเข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ 

3. การจัดโครงการจะต้องจัดอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาต่าง
แต่ละโรงเรียนมาเข้าร่วม เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกท่ีเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมค ารับรองปฏิบัติราชการ 
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ภาคผนวก ข  
สรุปค่าใช้จ่ายใบตัดยอด 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

รายการทั้งหมด ยอดเงิน  รหัสชุดเบิก 

82/2561 เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

42,000.00 82/2561 

232/2561 เพ่ือน ามาใช้ในการเผยแพร่ความรู้ 1,500.00 232/2561 

245/2561 เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 3,500.00 245/2561 

259/2561 เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุส านักงานในโครงการ
บริหารการศึกษา 

2,000.00 259/2561 

263/2561 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานวันวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

5,000.00 263/2561 

269/2561 เพ่ือใช้เป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
รายงานผลโครงการบริหารการศึกษา 

11,994.00 269/2561 

274/2561 เพ่ือไว้ใช้ในการด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 
2561 

5,000.00 274/2561 

277/2561 เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

14,000.00 277/2561 

279/2561 เพ่ือไว้ใช้ในการด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

5,000.00 279/2561 

รวมยอดบิลทั้งหมด 89,994.00 
 

คงเหลือเงินทั้งสิ้น 6.00  
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ภาคผนวก ค  
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ง  
แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

*********************************** 
ค าอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

๑. เพศ    

 หญิง     ชาย 

๒. อาย ุ

 ๑๕-๒๐ ปี     ๒๑-๓๐ ป ี  ๓๑-๔๐ ปี     ๔๑ ปีขึ้นไป 

๓. สถานภาพ   

 นักเรียน  นิสิต/นักศึกษา   อาจารย์/ บุคลากร  

 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน   ประชาชนผู้สนใจ 

๔. กิจกรรมที่เข้าร่วมชม 

 สาขาการประมง  สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์   
 สาขาธุรกิจการเกษตร 

 

ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /  
     การน าไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 
ปานกลาง 

(๓) 
น้อย 

(๒) 
น้อยที่สุด 

(๑) 

๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ๑.๑) การประชาสัมพันธ์ภายในงาน      

   ๑.๒) สถานที่จัดงาน      

   ๑.๓) รูปแบบการจัดนิทรรศการ      

   ๑.๔) กิจกรรมภายในงาน      

   ๑.๕) การอ านวยความสะดวกภายในงาน      
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๒. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

   ๒.๑) ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

   ๒.๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

๓. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ    
   ๓.๑) สามารถน าความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้      

   ๓.๒) สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อให้ผู้อ่ืนได้      

 

สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..................................................................  
 

ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ ในโครงการครั้งนี้
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก จ  
ภาพกิจกรรม 
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ภาพรวมของกิจกรรมโครงการฯ ของสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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ภาพรวมของกิจกรรมโครงการฯ ของสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
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ภาพรวมของกิจกรรมโครงการฯ ของสาขาวิชาการประมง 
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ภาคผนวก ฉ  
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

  



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 



54 

 

 



55 

 

 



56 

 

 



57 

 

 



58 

 

 



59 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 



67 

 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 



71 

 

 



72 

 

 



73 

 

 



74 

 

 



75 

 

 



76 

 

 



77 

 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 

 


	คำนำ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	ส่วนที่ 1 บทนำ
	หลักการและเหตุผล
	วัตถุประสงค์ของโครงการ
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	ผลผลิต (Output)
	ผลผลลัพธ์ (Outcome)

	ระยะเวลาการดำเนินการและสถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย

	ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
	วิธีการเก็บข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	1) การหาค่าเฉลี่ย
	2) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
	ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ
	ผลการวิเคราะห์การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

	ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินการ
	สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
	ปัญหาอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก  โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมคำรับรองปฏิบัติราชการ
	ภาคผนวก ข  สรุปค่าใช้จ่ายใบตัดยอด
	ภาคผนวก ค  หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
	ภาคผนวก ง  แบบประเมินผลความพึงพอใจ
	ภาคผนวก จ  ภาพกิจกรรม
	ภาคผนวก ฉ  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ


