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ค าน า 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
ปีการศึกษา 2561” จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่การด าเนินงาน เพ่ือน าผลที่ได้
จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
ให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการท าให้การด าเนินงานบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดเป็นอย่างดี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตว

แพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาตร์ 
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรร่วม คุรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดให้
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  ทุกคนเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนในสาขานั้นๆ และการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นสื่อของการเรียน
การสอนและสร้างความคุ้นเคยในการสื่อสาร พร้อมทั้งมีการสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน รวมถึงการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้ พ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ให้มี 

ความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาใน

สาขาวิชาต่างๆ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิต (Output) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1 ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 1 

ผลผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ข้อที่ 

1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชา
พ้ืนฐานและภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 1 

2 ร้อยละคะแนนสอบหลังจากการปรับพ้ืนฐาน ร้อยละ 60 2 
3 กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เข้ าร่ วมโครงการมีความ 

พึงพอใจต่อกิจกรรม 
ร้อยละ 80 3 



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 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1) นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
2) คณะท างาน 

200 
20 

- 

  รวม 220 - 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 

2561  วั นที่  1  เดื อนตุ ล าคม พ .ศ .  2560  ถึ ง วั นที่  30  เดื อนกันยายน พ .ศ .  2561  ณ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการด าเนินการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 
(PDCA) มีดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่
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 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา         2,000 60,000 3,000  

ขั้นวางแผนงาน (P)             
1 ขออนุมัติโครงการ             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
ขั้นด าเนินการ (D)             

1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ             
2 ด าเนินกิจกรรมตามแผน             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

1 
รวบรวมผลการด า เนินงานโครงการและ 
แบบประเมินผล 

            

2 ประเมินผลโครงการ             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

1 สรุปผลการด าเนินโครงการ             

2 
รายงานผลการด าเนินโครงการ และน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการจดักิจกรรมครั้งต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 

 

วิธีการด าเนินการของแต่ละหลักสูตร 

วิธีการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพ่ือใช้ในการบริหารในการจัดโครงการ จ านวน 6 หลักสูตร 
ในแต่หลักสูตรมีวิธีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรการประมง 
หลักสูตรการประมงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประมงโดยมีนักศึกษาชั้นปี 1 และ ชั้นปีที่ 2 รวม 25 คน ในวันที่ 18 – 19 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งใช้ลักษณะของการบรรยาย ฝึกอบรม โดยวิทยากร ภายนอกคณะ คือ 
อาจารย์พิศณี พรหมเทพ เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาให้มีความ
พร้อมในระหว่างเข้าศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการทดสอบในด้านภาษาอังกฤษ และประเมินผลคะแนนจากการสอบ  

pre-test และ post-test 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 87.80 
(4.39±0.66) โดยค่าที่ตั้งไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผลคะแนน การสอบ pre-test และ  
post-test โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งหลักสูตร มีคะแนนผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92.80 ดังตารางที่ 2.1 

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1) นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 และ ชัน้ปทีี่ 2 ปี
การศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2) นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะ
ครุศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร ์(หลักสูตรร่วม) 

109 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

หลักสูตรการประมง สาขาวิชาการประมง 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

1 61102513101 นายปกรณ์กิตติ ค าถา 4 20.00 18 90.00 
2 61102513102 นายสิรวิชญ์ เชื้อกุณะ 4 20.00 19 95.00 
3 61102513103 นายธนวัฒน์ อนันต์ปรีชากร 7 35.00 19 95.00 
4 61102513104 นางสาวสุภาพร พิศมัย 8 40.00 18 90.00 
5 61102513105 นายวีระชัย บุพศิริ 5 25.00 18 90.00 
6 61102513106 นายนาย ทรัพเจริญ สาขันโคตร 8 40.00 19 95.00 
7 61102513107 นางสาวรพีพรรณ ชื่นชม 7 35.00 19 95.00 
8 61102513108 นายพีระพัฒน์ หลักชัย 6 30.00 18 90.00 
9 61102513109 นายณัฏฐ์ชนินทร์ ดาบพิมพ์ศรี 5 25.00 19 95.00 
10 61102513110 นายสุรวุธ ว่องไว 8 40.00 18 90.00 
11 60102513101 นายจักรภัทร โกพล 7 35.00 18 90.00 
12 60102513104 นางสาวเกวลิน เครือตาแก้ว 6 30.00 19 95.00 
13 60102513106 นางสาวพรปวีณ์ สีชัง 8 40.00 18 90.00 
14 60102513107 นายกฤษณพันธ์ คึ้มยะราช 6 30.00 19 95.00 
15 60102513108 นายธีรพลชัย แพงแสน 5 25.00 18 90.00 
16 60102513109 นายยุทธนา จูมจันดา 6 30.00 19 95.00 
17 60102513110 นายศราวุฒิ ค ามี 6 30.00 19 95.00 
18 60102513111 นายศักดา สิงห์ค ามา 8 40.00 20 100.00 
19 60102513112 นายวุฒินันท์ วิริยเจริญรัตน์ 6 30.00 18 90.00 
20 60102513113 นายสาธิต วาสิงหน 7 35.00 19 95.00 
21 60102513115 นายพีรพงษ์ ประเสริฐศิลป์ 6 30.00 18 90.00 
22 60102513116 นายบดินทร์ จันทร์แอ 6 30.00 18 90.00 
23 60102513117 นางสาวปิยมาศ ภูเต้าสูง 9 45.00 18 90.00 
24 60102513118 นางสาวภัทริกา ทองเต็ม 8 40.00 19 95.00 
25 60102513120 นางสาวสาวิตรี แป่มจ านัก 7 35.00 19 95.00 

ค่าเฉลี่ย 6.52 32.60 18.56 92.80 
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หลักสูตรสัตวศาสตร์ 

หลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์สุวิทย์ ทิพอุเทน 
โดยมีนักศึกษาชั้นปี 1 ทั้งหมด 27 คน ในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยาย ฝึกท าข้อสอบ ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดยมี
วิทยากรคือ อาจารย์พิศณี พรหมเทพ เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาให้มีความพร้อมในระหว่างเข้าศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน า
ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทดสอบความรู้ด้ านภาษาอังกฤษ และประเมินผลคะแนนจากการสอบ  

pre-test และ post-test 
ผลการด าเนินงาน 

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ มีค่า
เท่ากับร้อยละ 88.00 (4.40±0.06) สูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผลคะแนน การ
สอบ pre-test และ post-test โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่ง
หลักสูตร มีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 88.89 ดังตารางที ่2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสัตวศาสตร์ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

1 61102512101 นางสาวชลิตรา บัวสาย 4 20.00 18 90.00 
2 61102512102 นายปิยะภูมิ แสนศรี 4 20.00 19 95.00 
3 61102512103 นายธรภัทร แก้วเสนา 7 35.00 15 75.00 
4 61102512104 นายณัฐศาสตร์ มุงคุณ 8 40.00 18 90.00 
5 61102512105 นายภัสกร ฮังชัย 5 25.00 16 80.00 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

6 61102512106 นางสาวกนกพร สายธิไชย 8 40.00 17 85.00 
7 61102512107 นางสาวปนัดดา โยมรัมย์ 7 35.00 19 95.00 
8 61102512108 นายคุณากร ชาสุรีย์ 6 30.00 18 90.00 
9 61102512109 นางสาวชนาภา บุญพินิจ 5 25.00 15 75.00 
10 61102512110 นางสาวอรญา จ าปาวงค์ 8 40.00 18 90.00 
11 61102512111 นายภูมิมินทร์ ไพศาล 7 35.00 18 90.00 
12 61102512112 นายกฤษฎา จูมศรีสิงห์ 6 30.00 15 75.00 
13 61102512113 นายภาณุพงษ์ ค าทะเนตร 8 40.00 18 90.00 
14 61102512114 นายศิลปกรณ์ แสนเกตุ 6 30.00 19 95.00 
15 61102512115 นางสาวสุวนันท์ อุผา 5 25.00 18 90.00 
16 61102512116 นางสาวไพพิศ จ าปาซ้อน 6 30.00 19 95.00 
17 61102512117 นางสาววาสนา เมืองโคตร 6 30.00 19 95.00 
18 61102512118 นางสาวรัตติยา กงลีมา 8 40.00 20 100.00 
19 61102512119 นายสิทธิชัย สุขรี่ 6 30.00 18 90.00 
20 61102512120 นายศุภกร วงค์ค าแพง 7 35.00 19 95.00 
21 61102512121 นางสาวอรทัย ยศตะโคตร 6 30.00 18 90.00 
22 61102512122 นางสาวนภัสสร จันทร์สุพันธ์ 6 30.00 18 90.00 
23 61102512123 นางสาวเสาวลักษณ์ คิอินธิ 9 45.00 18 90.00 
24 61102512124 นางสาวอังคณา รถเพชร 8 40.00 16 80.00 
25 61102512125 นายพีรวิชญ์ ศรีมุกดา 7 35.00 19 95.00 
26 61102512126 นายวีรพงษ์ บรรณทิพย์ 7 35.00 18 90.00 
27 61102512127 นายฤตวีย์ ดวงมาลัย 8 40.00 17 85.00 

ค่าเฉลี่ย 6.59 32.96 17.78 88.89 
 

หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ซึ่ ง เป็นหลักสูตรร่วมกับ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี
นั กศึ กษาชั้ นปี  1  ทั้ งหมด  9 คน  ในวั นที่  23  –  24  สิ งหาคม 2561  ณ ห้ อง  Ag.304-B  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการ
บรรยาย ฝึกท าข้อสอบ ท าแบบทดสอบก่อนและหลั งการอบรม โดยมี อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ  
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บุตรโยธี เป็นผู้ด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในระหว่างเข้าศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบความรู้ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเทคนิคการสัตว

แพทย ์และแบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และข้อสอบความรู้ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร
เทคนิคการสัตวแพทย์และประเมินผลคะแนนจากการสอบ pre-test และ post-test 

ผลการด าเนินงาน 
จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ มีค่า

เท่ากับร้อยละ 87.08 (4.39±0.48) สูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผลคะแนน การ
สอบ pre-test และ post-test โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่ง
หลักสูตร มีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.50 ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการ 

สัตวแพทย ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 40) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 40) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

1 61102503101 นางสาวจิราภรณ์ แก้ววิเศษ 22.00 55.00 35.00 87.50 
2 61102503102 นางสาวจิราภรณ์ ลีทาหาร 20.50 51.25 36.50 91.25 
3 61102503103 นายอภิวัฒน์ อุดารักษ์ 18.00 45.00 34.00 85.00 
4 61102503104 นางสาวสุปรียา นิระปะกะ 22.50 56.25 33.00 82.50 
5 61102503105 นางสาวสุรางคนา ศรีสถาน 19.50 48.75 32.00 80.00 
6 61102503106 นางสาวอรุณ ค าสงค ์ 14.50 36.25 33.50 83.75 
7 61102503107 นางสาวจริญญา ทิพย์วงค์ 17.00 42.50 32.50 81.25 
8 61102503108 Mr.Thanh Tran Quoc 12.00 30.00 24.50 61.25 
9 61102503109 นางสาวจารุวรรณ แก้วก่า 28.00 70.00 36.00 90.00 

ค่าเฉลี่ย 19.33 48.33 33.00 82.50 
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หลักสูตรพืชศาสตร์ 

หลักสูตรพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ด าเนินโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 

พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และบ้านนาหวาย ต าบลท่าก้อน อ าเภออากาศอ านวย 

จังหวัดสกลนคร โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 28 คนเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

การด าเนินงานของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ 

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจและการน าความรู้ที่

ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. คณะกรรมการจัดประชุมและวางแผนโครงการเตรียมความพร้อมฯ และได้เชิญ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561, รศ.ดร. 

สุจินต์ สิมารักษ์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และ นางสาวปวีณา ขันส ารอง ในวันที่ 5 

มีนาคม 2561 ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่สูงกว่า คือ 

ปี 2, 3, และ 4 ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ และได้ส ารวจความพึงพอใจและการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ พร้อมทัศนคติเก่ียวกับวิชาชีพหลังการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมการด าเนินโครงการแสดงไว้ในรูปที่ 1 

2. วิเคราะห์และประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 

3. สรุปผลการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ ในครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 90.3% ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมาย (80%) 

และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม 85.7% ซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าประสบ

ความส าเร็จในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อ

สาขาวิชาพืชศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาชั้นปี 1 ทั้งหมด  
20 คน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยายคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag201) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการ
บรรยาย ฝึกอบรม ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม วิทยากร อาจารย์นราวุธ ระพันธ์ค า และ
อาจารย์ธเนษฐ  ก้อนกั้น เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาให้มีความ
พร้อมในระหว่างเข้าศึกษา อีกท้ังเพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในระหว่างเข้าศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการทดสอบในด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และประเมินผล

คะแนนจากการสอบ pre-test และ post-test 
ผลการด าเนินงาน 

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมของ
โครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 82.60 (4.13±0.09) สูงเกินกว่าค่าทีต่ั้งไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนน การสอบ pretest และ posttest โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ คือ 58.80 ผลการทดสอบไม่ผ่าน
เกณฑ ์ซึ่งเกณฑ์ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงต้องมีการเสริมทักษะแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 2.4 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

การเกษตร สาขาธุรกิจการเกษตร 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 50) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 50) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

1 61102514101 นางสาวมธุรส ชุมภูสาร 14 28.00 36 72.00 
2 61102514102 นางสาวกรกนก วรกา 4 8.00 25 50.00 
3 61102514103 นางสาวกชกร วรกา 6 12.00 26 52.00 
4 61102514104 นางสาวเบญจมาศ วะลับ 12 24.00 33 66.00 
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5 61102514105 นางสาวจุฑาทิพย์ ซึมเมฆ 6 12.00 21 42.00 
6 61102514106 นางสาวช่อลัดดา แปโค 8 16.00 29 58.00 
7 61102514107 นางสาววราภรณ์ นนท์นารี 6 12.00 24 48.00 
8 61102514108 นางสาวสุภารัตน์ ว่ามป้อง 12 24.00 38 76.00 
9 61102514109 นางสาววรรณดาว ประกิ่ง 8 16.00 32 64.00 
10 61102514110 นางสาวสุทธิดา มนตะราช 12 24.00 35 70.00 
11 61102514111 นางสาวศศิธร พรหมคนซื่อ 10 20.00 31 62.00 
12 61102514112 นางสาวยุภาพร ลาดบาดศรี 0 0 25 50.00 
13 61102514113 นางสาวกัญญารัตน์ กุไธสง 8 16.00 30 60.00 
14 61102514114 นางสาวอรสา แสนปากดี 8 16.00 29 58.00 
15 61102514115 นางสาวญาณกร เชื้อดี 0 0 28 56.00 
16 61102514116 นายพีระพล ผิวค า 12 24.00 37 74.00 
17 61102514117 นางสาวศุภนิดา อัมไพพันธ์ 0 0 19 38.00 
18 61102514118 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง 12 24.00 36 72.00 
19 61102514119 นายวิชัย เชื้อรามัญ 0 0 26 52.00 
20 61102514120 นางสาวพจณิชา ทองนู 8 16.00 28 56.00 

ค่าเฉลี่ย 7.30 14.60 29.40 58.80 
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หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี
นั กศึกษาชั้ นปี  1  ทั้ งหมด 38 คน ในวันที่  5 –  6 สิ งหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่องการใช้ค า ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ฝึกการใช้ค า ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
บรรยายเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
บรรยายเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปรุงและประกอบอาหาร และกิจกรรมฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษในการปรุงและประกอบอาหาร ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดยมีอาจารย์ 
สิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุล เป็นวิทยากร  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนปรับพ้ืนฐานและปรับพื้นฐาน 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับการอบรม ประเมิน

ความพึงพอใจภาพรวม ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามประเมินโครงการหลังจบโครงการอบรม   

ผลการด าเนินงาน 
จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ มีค่า

เท่ากับร้อยละ 88.08 (4.09±0.06) สูงเกินกว่าค่าทีต่ั้งไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผลคะแนน การ
สอบ pre-test และ post-test โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยใช้
แบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานก่อนปรับพ้ืนฐานและหลังปรับพ้ืนฐาน ซึ่งหลักสูตร มีคะแนนผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 68.55 ดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

1 61101235101 นายรัฐพงษ์ ศรีจันทร์ 10 15.00 50 75.00 
2 61101235102 นางสาวภัทร์นฤน ฤทธิ์ละคร 11 19.00 55 95.00 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

3 61101235103 นายจิรกร วังญาติ 3 13.00 15 65.00 
4 61101235104 นายไชยา นาคอก 7 10.00 35 50.00 
5 61101235105 นายณัฐพงษ์ ค าสิงห์ 4 9.00 20 45.00 
6 61101235106 นางสาวดลฤดี ลีทอง 7 13.00 35 65.00 
7 61101235107 นายราเชน ใจหอม 6 15.00 30 75.00 
8 61101235108 นางสาวขวัญชนก ไหลอุด ี 8 14.00 40 70.00 
9 61101235109 นายวรวุฒิ นาคราช 6 9.00 30 45.00 
10 61101235110 นางสาวศุทธิราพร สมจิต 12 10.00 60 50.00 
11 61101235111 นายเกียรติศักดิ์ พลเดช 8 14.00 40 70.00 
12 61101235112 นางสาวรัดดาวรรณ์ ค าธะนี 9 15.00 45 75.00 
13 61101235113 นายธีระชัย ทารักษ์ 11 11.00 55 55.00 
14 61101235114 นางสาวโนลี พรมมืด 9 13.00 45 65.00 
15 61101235115 นายศักราช ค าสมนึก 12 17.00 60 85.00 
16 61101235116 นายณัฐวุฒิ เหลือผล 6 10.00 30 50.00 
17 61101235117 นางสาวธนพร ช านาญดี 6 14.00 30 70.00 
18 61101235118 นายจรรยาวัฒน์ รัตนเรืองศรี 10 12.00 50 60.00 
19 61101235119 นายอภิชาติ คงเจริญ 10 13.00 50 65.00 
20 61101235120 นายทนงศักดิ์ จ าปาชัย 10 16.00 50 80.00 
21 61101235121 นายศุภณัฐ จันทาศรี 12 16.00 60 80.00 
22 61101235122 นายปวีณ ผาด่านเเก้ว 13 12.00 65 60.00 
23 61101235123 นางสาวกฤติยา ไตรแก้ว 7 14.00 35 70.00 
24 61101235124 นางสาวปวีณา เทพค าราม 6 17.00 30 85.00 
25 61101235125 นายปวีณวัช ไพค านาม 6 16.00 30 80.00 
26 61101235126 นายพิทยา พ่ึงเย็น 8 14.00 40 70.00 
27 61101235127 นางสาวสุธิดา ศรีสุทัศน์ 5 14.00 25 70.00 
28 61101235128 นางสาววรรนิษา ไชยขันธุ์ 5 12.00 25 60.00 
29 61101235129 นายกฤษณะ โอนวัง 10 12.00 50 60.00 
30 61101235130 นางสาวมุทิตา อรรคดี 14 10.00 70 50.00 
31 61101235131 นางสาวจิราพร โสภา 11 15.00 55 75.00 
32 61101235132 นางสาวนฤมล ดวงสงค์ 8 19.00 40 95.00 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 20) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

33 61101235133 นางสาวดวงกมล อรรคนิตย์ 10 19.00 50 95.00 
34 61101235134 นางสาวธนภรณ์ ภูลายยาว 13 13.00 65 65.00 
35 61101235135 นางสาววาสนา ไกยะฝ่าย 8 15.00 40 75.00 
36 61101235136 นางสาวคชาภรณ์ ผลจันทร์ 12 12.00 60 60.00 
37 61101235137 นางสาวชิดชนก เชื้อตาพระ 4 16.00 20 80.00 
38 61101235138 นายปรัชญา นาถโกษา 4 13.00 20 65.00 

ค่าเฉลี่ย 8.45 13.71 42.24 68.55 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 นี้ มีเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ

ประเมินความพึงพอใจของโครงการฯ ซึ่งแบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบผลการ 
จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 
การประเมินผลจะท าหลังจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งการประเมินผลนั้นจะท าโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้กับนักศึกษา  
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะถูกน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สูตรหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสูตรค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละสูตรการค านวณสามารถเขียนได้
ดังนี้  

1) การหาค่าเฉลี่ย 
สูตรหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
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�̅� =
∑𝒇(𝒙)

𝒏
 

 

  เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

  𝒇  แทน ความถี่ของข้อมูล 

   𝒙 แทน ค่าคะแนน 

  𝓷       แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

2) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

𝛔 = √
∑𝐟(𝐱 − �̅�)𝟐

𝐧
 

  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  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 เท่ากับ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 เท่ากับ 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 

 
ในการประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้ท าการ

ประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการ คือ นักศึกษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจ านวน 147 คน 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังกล่าวได้ประเมินผลโดยใช้
แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนและร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียม 

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยจ าแนกตามเพศ หลักสูตร  
และสถานภาพ  

การจ าแนก รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 68 46.26 

หญิง 79 53.74 
รวม 147 100 

2. หลักสตูร หลักสูตรการประมง 25 17.01 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 27 18.37 
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 9 6.12 
หลักสูตรพืชศาสตร์ 28 19.05 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 20 13.61 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 38 25.85 

รวม 147 100 
3. สถานภาพ นักศึกษา 147 100 

อาจารย์ 0 0 
บุคลากร 0 0 

รวม 147 100 
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จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผล รวมทั้งสิ้นจ านวน 147 คน เป็นเพศชาย 

จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 เพศหญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 แยกเป็น  
1) หลักสูตรการประมง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.01 2) หลักสูตรสัตวศาสตร์ จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.37 3) หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12  
4) หลักสูตรพืชศาสตร์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61 6) หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.85 และแบ่งตามสถานภาพ 1) นักศึกษา จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
แผนภาพที่ 3.1 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยจ าแนกตามเพศ 
 

 
 
  

ชาย
47%

หญิง
53%

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินผล จ าแนกตามเพศ

ชาย หญิง
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แผนภาพที่ 3.2 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยจ าแนกตามหลักสูตร 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.3 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 

  

หลักสูตรการ
ประมง
17%

หลักสูตรสัตว
ศาสตร์
18%

หลักสูตรเทคนิค
การสัตวแพทย์

6%

หลักสูตรพืชศาสตร์
19%

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
การเกษตร

14%

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์
26%

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินผล จ าแนกตามหลักสูตร

นักศึกษา
100%

อาจารย์
0%

บุคลากร
0%

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินผล จ าแนกตามสถานภาพ  

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
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ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจ  โดยแสดงผลคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความรู้ความ

เข้าใจ 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม 
3.84 

ร้อยละ 76.84 
0.67 มาก 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม 
4.05 

ร้อยละ 81.05 
0.79 มาก 

1.3 สามารถปฏิบัติในเรื่องที่ได้รับจากการอบรม 
4.13 

ร้อยละ 82.63 
0.77 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.01 

ร้อยละ 80.18 
0.06 มาก 

 
จากตารางที่ 3.2 ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วมโครงการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 147 คน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ แบ่งเป็น 
3 เรื่อง ดังนี้ 1) มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นร้อยละ 76.84 2) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 คิดเป็นร้อยละ 81.05 3) สามารถปฏิบัติในเรื่องที่ได้รับจาก
การอบรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.63 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความพึง

พอใจ 
2. ด้านความพึงพอใจ 

2.1 รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
4.00 

ร้อยละ 80.00 
0.69 มาก 

2.2 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
4.08 

ร้อยละ 81.58 
0.70 มาก 

2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
4.13 

ร้อยละ 82.63 
0.66 มาก 

2.4 ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ 
4.16 

ร้อยละ 83.16 
0.71 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.00 

ร้อยละ 80.00 
0.69 มาก 

 
จากตารางที่  3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากเข้าร่วมโครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 147 คน พบว่า ด้านความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 เรื่อง 
ดังนี้ 1) รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 2) สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.58 3) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.63 4) ความรู้ที่ได้รับตรงกับความ
ต้องการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.16 
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ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเปา้หมาย 
ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลระดับการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับการน าไปใช้

ประโยชน์ 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

3.1 น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาในการเรียนได้ 
4.21 

ร้อยละ 84.21 
0.69 มาก 

3.2 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับผู้อื่นได้ 
4.45 

ร้อย 88.95 
0.55 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.33 

ร้อยละ 86.58 
0.10 มาก 

 
จากตารางที่ 3.4 ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วมโครงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 147 คน พบว่า ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ แบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้ 1) สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาในการเรียนได้ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.21 2) สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับผู้ อ่ืนได้  มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 88.95 
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ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ สามารถสรุปผลการการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 

ร้อยละจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80 

หลักสูตร 
จ านวนเข้ารวม
โครงการ (แผน) 

จ านวนเข้ารวม
โครงการ 

ร้อยละ 

หลักสูตรการประมง 25 25 100.00 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 27 27 100.00 
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 8 9 100.00 
หลักสูตรพืชศาสตร์ 31 28 90.32 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 21 20 100.00 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 38 38 100.00 

รวม/เฉลี่ย 150 147 98.39 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมโครงการตามแผน 
200 คน เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
147 คน 74.00 

 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีแผนในการด าเนินโครงการ

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการก าหนดไว้ที่นักศึกษาจ านวน 200 คน เป้าหมายผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 มีผู้เข้าร่วมในการจัดโครงการจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 ซึ่งผลการด าเนินงาน 
คือ ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในรำยวิชำพื้นฐำนและภำษำอังกฤษ ร้อยละ 80 

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจใน
รายวิชาพ้ืนฐานและภาษาอังกฤษ 

4.01 80.18 

 
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีแผนในการด าเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาพ้ืนฐานและภาษาอังกฤษ ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 
80 ในการด าเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาพ้ืนฐานและภาษาอังกฤษ ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามคือ 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.18 ซ่ึงผลการด าเนินงาน คือ บรรลุเป้ำหมำย 
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ร้อยละคะแนนสอบหลังจำกกำรปรับพื้นฐำน ร้อยละ 60 

หลักสูตร ร้อยละ 
หลักสูตรการประมง 92.80 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 88.89 
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 82.50 
หลักสูตรพืชศาสตร์ - 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 58.80 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 68.55 

รวม/เฉลี่ย 78.31 
 
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีแผนในการด าเนินโครงการฯ
คะแนนสอบหลังจากการปรับพ้ืนฐาน ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 60 ในการด าเนินโครงการฯ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนสอบหลังจากการปรับพ้ืนฐาน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ คือ 78.31 ซึ่งผลการ
ด าเนินงาน คือ บรรลุเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
หลักสูตรการประมง 4.39 87.80 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 4.40 88.00 
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 4.39 87.80 
หลักสูตรพืชศาสตร์ 4.28 85.60 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 4.13 82.60 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 4.09 81.80 

รวม/เฉลี่ย 4.28 85.60 
 
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีแผนในการด าเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ในการ
ด าเนินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือ 
4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 ซ่ึงผลการด าเนินงาน คือ บรรลุเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินการ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 

2561 ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดการและด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 สามารถสรุปผล

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

1 
ร้อยละจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 

 
 

โครงการ เตรี ยมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา 2561 มีแผนในการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร จ า น ว น
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการก าหนดไว้ที่นักศึกษา
จ านวน 200 คน เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 มีผู้เข้าร่วม
ในการจั ด โครงการจ านวน  
147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 
 
 
 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาท่ี
รายงานตัวเข้า
ศึกษาปี
การศึกษาชั้นปีที ่
1 น้อยกว่าปีที่
ผ่านมาท าให้ 
กลุ่มเป้าหมาย
ทีต่ั้งไว้จึงไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1 
กลุ่ ม เป้ าหมายมีความรู้  
ความเข้ า ใจ ในรายวิชา
พ้ืนฐานและภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 

 
โครงการ เตรี ยมความ

พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  
ปีการศึกษา 2561 มีแผนในการ
ด าเนินโครงการกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชา
พ้ื น ฐ านและภ าษา อั ง ก ฤ ษ 
ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 
80 ในการด าเนินโครงการมี
ค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจใน
ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ผู้ ที่ ต อ บ
แบบสอบถามคือ 4.01 คิดเป็น
ร้อยละ 80.18  
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 

2 
ร้ อ ย ล ะ ค ะ แ น น ส อ บ
หลังจากการปรับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 60 

 
โครงการ เตรี ยมความ

พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา 2561 มีแผนในการ
ด าเนินโครงการฯคะแนนสอบ
ห ลั ง จ า ก ก า ร ป รั บ พ้ื น ฐ า น 
ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 
60 ในการด าเนินโครงการฯ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนสอบ
หลังจากการปรับพ้ืนฐาน ผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ คือ 78.31 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

3 
กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

 
โครงการ เตรี ยมความ

พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  
ปีการศึกษา 2561 มีแผนในการ
ด าเนินโครงการกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่ อกิ จกรรม  ก าหนด
เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ในการ
ด าเนินโครงการฯ มีค่าเฉลี่ ย
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  ผู้ ที่ ต อ บ
แบบสอบถามคือ 4.28 คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด า เ นิ น โ คร งการ เตรี ยมคว ามพร้ อมก่ อน เข้ า ศึ กษา  ปี การศึ กษา  2561  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปัญหาและอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 
1. เวลาในการด าเนินโครงการค่อนข้างกระชั้นกับการเปิดภาคเรียน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มีหลายกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมในช่วงแรก ท าให้เกิดความเหนื่อยล้า 
2. นักศึกษามีปัญหาเรื่องการเดินทางมาร่วมกิจกกรม เพราะไม่มีรถส่วนตัว 

 

ข้อเสนอแนะ 
การด า เนิน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ าศึกษา ปีการศึกษา 2561  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ในอนาคตควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ิมให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีรถ ท า
ให้ล าบากต่อการเดินทางเพ่ือไปรับประทานอาหารกลางวัน แล้วกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อในช่วงบ่าย 

2. พิจารณาช่วงระยะเวลาการจัดโครงการให้สอดคล้องกับเวลา และกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการเพ่ิมพูนความรู้  ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ความรู้นอกห้องเรียน นอกจากนักศึกษาใหม่ที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้แล้ว 
นักศึกษาชั้นปีที่สูงกว่า คือ ชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ตลอดจนคณาจารย์ยังได้รับประโยชน์
จากโครงการนี้ด้วย 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมค ารับรองปฏิบัติราชการ 



30 
 

 



31
 

 

 



32 
 

 



33 
 

 



34
 

 

 



35 
 

 



36 
 

 

  



37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
สรุปค่าใช้จ่ายใบตัดยอด 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

รายการทั้งหมด ยอดเงิน  รหัสชุดเบิก 
[W984/61] นายสรรค์สนธิ บุญโยทยาน เป็นวิทยากรโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

1,500.00 49/2561 

[W982/61] รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ เป็นวิทยากรโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

1,500.00 50/2561 

[W983/61] นางสาวประวีณา ขันส ารอง เป็นวิทยากร โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

3,000.00 51/2561 

[W985/61] ณ บ้านนาหวาย ต าบลท่าก้อน อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

2,400.00 61/2561 

[W1160/61] จ้างเหมาท าอาหารว่างในการด าเนินโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

1,600.00 132/2561 

[W2086/61] เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรมเตรียมความพรอ้ม
ก่อนเข้าศึกษา 

2,000.00 258/2561 

[W2094/61] เพื่อใช้ในการจัดท าเอกสารในการด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

3,000.00 260/2561 

[W2112/61] เพื่อไว้ใช้ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร) 

3,500.00 262/2561 

[W2319/61] เพื่อไว้ใชใ้นการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร) 

6,500.00 264/2561 

[W2093/61] เพื่อน ามาใช้ประกอบการด าเนินโครงการ 2,500.00 272/2561 
[W2385/61] เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้
นักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

9,120.00 276/2561 

[W2322/61] เพื่อไว้บริการแก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 7,500.00 285/2561 
เพื่อเบิกค่าอาหารกลางวันในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

7,500.00 287/2561 

[W2410/61] เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

10,000.00 291/2561 

[W2445/61] เพื่อใช้ในการด าเนินงานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสัตว
ศาสตร์ 

2,500.00 307/2561 

[W2432/61] เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผล
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

880.00 309/2561 

รวมยอดทั้งหมด 65,000.00  
คงเหลือเงินทั้งสิ้น 0.00  
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ภาคผนวก ค  
แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 

ค าอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน 
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ 

 หญิง     ชาย 
2. หลักสูตร 

  หลักสูตรการประมง     หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
  หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์    หลักสูตรพืชศาสตร์ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร   หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

3. สถานภาพ 
 นักศึกษา   อาจารย์   
 บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ความเข้าใจ / ด้านความพึงพอใจ /  
     การน าไปใช้ประโยชน์ ของท่านเพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ความเข้าใจ / ความพึงพอใจ  
/การน าไปใช้ประโยชน์ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม      
1.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม      
1.3 สามารถปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับจากการอบรม      



41 
 

 

2. ด้านความพึงพอใจ 
2.1 รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม      
2.2 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม      
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
2.4 ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการ      
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
3.1 น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาในการเรียนได้      
3.2 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับผู้อื่นได้      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะ ในโครงการครั้งนี้
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ง  
ภาพกิจกรรม 
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หลักสูตรการประมง 
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หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
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หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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หลักสูตรพืชศาสตร์ 
 

 
(ก) 

 
(ข) 
 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
 (ก)  การบรรยายในหัวข้อ “Perspective : เกษตรต่อยอดไม่ ใช่ เกษตรเด็ดยอด”  

โดย นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน 

(ข)  การถามตอบข้อซักถามในการบรรยาย “Perspective: เกษตรต่อยอดไม่ ใช่ 

เกษตรเด็ดยอด” 

(ค )  ก า ร บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ  “ Perspective: ค้ น ห า ตั ว ต น ค น เ รี ย น เ ก ษ ต ร ”  

โดย รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ 

(ง) การซักถามโดยนักศึกษาในการบรรยาย “Perspective: ค้นหาตัวตนคนเรียนเกษตร”  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 
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หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก จ  
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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