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ค าน า 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
ปีการศึกษา 2562” จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่การด าเนินงาน เพื่อน าผลท่ีได้
จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการท าให้การด าเนินงานบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นอย่างดี 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการ 

สัตวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาตร์ 
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรร่วม คุรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดให้
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกคนเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ  
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนในสาขานั้น ๆ และการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นส่ือของการ
เรียนการสอนและสร้างความคุ้นเคยในการส่ือสาร พร้อมท้ังมีการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน รวมถึง  
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวกับ
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1 . เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้พื้นฐาน และภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ให้ 

มีความพร้อมก่อนท่ีจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางวิชาชีพท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษา 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในอนาคต 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1 ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 1 

ผลผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ข้อที่ 

1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชา
พื้นฐานและภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 1 

2 ร้อยละคะแนนสอบหลังจากการปรับพื้นฐาน ร้อยละ 60 2 
3 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจต่อกิจกรรม 
ร้อยละ 80 3 
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ระยะเวลาการด าเนินการและสถานท่ี 
ระยะเวลา : วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
สถานที่  : ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

  

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

1) เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 

120 - 

  รวม 120 - 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 

2562 วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการด าเนินการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(PDCA) มีดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ 
ข้ันตอน/รายการกิจกรรม/ 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 
ก.ย.
62 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อน 
เข้าศึกษา 

        3,000 56,000 1,000  

ขั้นวางแผนงาน (P)             
1 ขออนุมัติโครงการ             
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             

ขั้นด าเนินการ (D)             
1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ             
2 ด าเนินกิจกรรมตามแผน             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

1 
รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ
และแบบประเมินผล 

            

2 ประเมินผลโครงการ             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

1 สรุปผลการด าเนินโครงการ             

2 
รายงานผลการด าเนินโครงการ และ
น าผลการประเมินมาปรับปรงุการ
จัดกิจกรรมครัง้ต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 

 

วิธีการด าเนินการของแต่ละหลักสูตร 

วิธีการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อใช้ในการบริหารในการจัดโครงการ จ านวน 4 หลักสูตร 
ในแต่หลักสูตรมีวิธีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาช้ันปี 1 ท้ังหมด 9 คน ใน
วันท่ี 2 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัด
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความรู้พื้นฐานด้านเคมี และ
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และแคลคูลัส โดยให้นักศึกษาได้ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ดังนี้ 

1) Miss Michelle Ferran Fiecas 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี 
3) อาจารย์ฐิตินันท์ เหมะธุลิน 
4) อาจารย์ชัยณรงค์ เพียรภายลุน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน 
2) แบบส ารวจความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน โดยวิทยากรผู้ให้

ความรู้แต่ละรายวิชา 

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 คณะ
ครุศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร ์(หลักสูตรร่วม) 

66 
 

33 
 

- 

  รวม 99 - 
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2) หลังส้ินสุดการอบรม แจกแบบส ารวจความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษา เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ก่อนและหลังการปรับพื้นฐาน รวมถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนของแต่ละรายวิชา 

3) เก็บรวบรวมคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และการ
ส ารวจความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา วิเคราะห์ค่า เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

4.21 – 5.00 คือ มากท่ีสุด 3.41 – 4.20 คือ มาก 
2.61 – 3.40 คือ ปานกลาง 1.81 – 2.60 คือ น้อย 
1.00 – 1.80 คือ น้อยท่ีสุด 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 9 คน จากจ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

เพศ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
(คน) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
ที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ) 

ชาย 2 1 10.00 
หญิง 8 8 80.00 
รวม 10 9 90.00 

 

2. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ท่ีเข้าร่วมโครงการพบว่า หลังจากเรียนปรับพื้นฐานแล้ว นักศึกษามีคะแนนการทดสอบหลังเรียนเพิ่ม
มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ท้ัง 3 วิชาคือ วิชาเคมี แคลคูลัส และภาษาอังกฤษ  
ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

วิชา การทดสอบ เฉลี่ย S.D. t Sig. (2-tailed) 
เคมี ก่อนเรียน 10.11 1.17 -11.457 < 0.001 

(เต็ม 20 คะแนน) หลังเรียน 16.44 1.81   
ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน 13.56 2.83 -8.403 < 0.001 

(เต็ม 25 คะแนน) หลังเรียน 19.00 3.16   
แคลคูลัส ก่อนเรียน 12.00 2.00 -9.000 < 0.001 

(เต็ม 20 คะแนน) หลังเรียน 18.00 2.24   
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3. ผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนปรับพื้นฐาน

ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการนั้น นักศึกษาได้ประเมินตนเองว่า หลังจากเรียนปรับพื้นฐาน
แล้ว นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นท้ัง 3 วิชาคือ วิชาเคมี แคลคูลัส และภาษาอังกฤษ โดย
ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนท้ัง 3 วิชานี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัวเรียนได้ในระดับ
มากท่ีสุด ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

 

วิชา ความคิดเห็น 
ระดับความรู้ความเข้าใจ/การ

ใช้ประโยชน์ 
เฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.
 เค

มี 

ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ก่อนและหลังการปรับพื้นฐานวิชาเคมี 
1.1 ก่อนการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับใด 

2.33 0.50 น้อย 

1.2 หลังการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับใด 

4.11 0.33 มาก 

1.3 ความรู้ท่ีได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว
เรียนได้มากน้อยเพียงใด 

4.44 0.53 มากท่ีสุด 

2.
 ภ

าษ
าอ

ังก
ฤษ

 

ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ก่อนและหลังการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
2.1 ก่อนการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับใด 

2.33 0.50 น้อย 

2.2 หลังการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับใด 

4.11 0.33 มาก 

2.3 ความรู้ท่ีได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว
เรียนได้มากน้อยเพียงใด 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

3. 
แค

ลคู
ลัส

 

ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ก่อนและหลังการปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส 
3.1 ก่อนการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับใด 

1.78 0.67 น้อยท่ีสุด 

3.2 หลังการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับใด 

3.78 0.44 มาก 

3.3 ความรู้ท่ีได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว
เรียนได้มากน้อยเพียงใด 

4.22 0.44 มากท่ีสุด 
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการพบว่า 

นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนโดยรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
4.79) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการสอน เอกสารประกอบการสอน และระยะเวลาใน
การเรียนของท้ัง 3 วิชา คือ วิชาเคมี แคลคูลัส และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
4.81, 4.78 และ 4.78 ตามล าดับ) ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

วิชา ความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.
 เค

มี 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนวิชาเคมี 
1.1 หลักสูตรการสอนมีความเหมาะสม ครบถ้วน 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
1.2 เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสม 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
1.3 ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสม 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

รวม 4.81 0.40 มากที่สุด 

2.
 ภ

าษ
าอ

ังก
ฤษ

 ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
2.1 หลักสูตรการสอนมีความเหมาะสม ครบถ้วน 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
2.2 เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสม 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
2.3 ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสม 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.42 มากที่สุด 

3. 
แค

ลคู
ลัส

 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนวิชาแคลคูลัส 
3.1 หลักสูตรการสอนมีความเหมาะสม ครบถ้วน 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
3.2 เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสม 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
3.3 ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสม 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.42 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.79 0.41 มากที่สุด 
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หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาช้ันปี 1 ท้ังหมด 26 คน และมีนักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ เข้าร่วม
รับฟังอีก 76 คนในวันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag109) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และด้านคณิตศาสตร์ 

 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่องการใช้ค า ส านวน และ
ประโยคภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ฝึกการใช้ค า ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และบรรยายหลักการคิด
ทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์  อาจารย์ธิดาวรรณ วิชนี อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร และอาจารย์  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนปรับพื้นฐานและปรับพื้นฐาน 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับการอบรม ประเมิน

ความพึงพอใจภาพรวม ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามประเมินโครงการหลังจบโครงการอบรม 

ผลการด าเนินงาน 
จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ มี

ค่าเท่ากับร้อยละ 81.10 ผลคะแนนการสอบ pre-test มีค่าเฉล่ียท้ังหมดเท่ากับ 4.96 คะแนน ในด้าน
ภาษาอังกฤษ และ 4.29 ด้านคณิตศาสตร์ และคะแนนการสอบ post-test มีค่าเฉล่ียท้ังหมด ในด้าน
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉล่ีย 8.07 คิดเป็นร้อยละ 80.65 และด้านคณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ีย 8.07 คิดเป็นร้อย
ละ 80.65 โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
พื้นฐานก่อนปรับพื้นฐานและหลังปรับพื้นฐาน ซึ่งสาขาวิชามีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
80.65 ดังตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

1 62102512101 นายณัฐวุฒิ เรณู 6 60 9.25 92.5 
2 62102512102 นายจิรายุทธ ภูยาทิพย์ 5.5 55 9 90 
3 62102512103 นางสาวภัทชรเนตร สายบุตร 5 50 6.5 65 
4 62102512104 นายอดิลักษณ์ เสมอพิทักษ์ 5.25 52.5 9.75 97.5 
5 62102512105 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิพิทธภัณฑ์ 2 20 5.25 52.5 
6 62102512107 นายทรงสิทธิ์ ไชยสุวรรณ 5.75 57.5 7.75 77.5 
7 62102512108 นายอรงกรณ์ แดงท ามา 4 40 8.5 85 
8 62102512109 นางสาวธารีรัตน์ ด้านเนาลา 6 60 9 90 
9 62102512110 นางสาววิภาพร ไชยศรี 6 60 8.5 85 
10 62102512111 นางสาวสุภาภรณ์ วันนาพ่อ 3.75 37.5 8.5 85 
11 62102512112 นายนนท์ธวัฒน์ มันตะ 5.5 55 6.25 62.5 
12 62102512114 นายณัฐวุฒ แก้วก า 3.5 35 9.25 92.5 
13 62102512115 นายวรพจน์ ร้อยพิลา 3.5 35 8 80 
14 62102512116 นางสาวปิ่นมุก แพงแพง 4.5 45 8.25 82.5 
15 62102512117 นางสาวกุลธิดา ศรีฤทธิ์ 5.5 55 7.5 75 
16 62102512118 นางสาวกมลรัตน์ ด่านลาพล 5 50 8.25 82.5 
17 62102512119 นายปริพัฒน์ วงค์เครือศร 5.75 57.5 8.75 87.5 
18 62102512120 นายชวัลวิทย์ มหาวัง 5.5 55 8 80 
19 62102512121 นายวุฒิกรณ์ ลาดละคร 5 50 6.75 67.5 
20 62102512122 นางสาวเกวลิน หอมจันทร์ 6 60 8.5 85 
21 62102512123 นายสุทธิพงษ์ กุลวงษ์ 5.5 55 8 80 
22 62102512124 นายชาญยุทธ จงใจสู้ 4 40 8.5 85 
23 62102512125 นายวรวุฒิ โปรดชัย 5.5 7.5 7.5 75 

ค่าเฉลี่ย 4.96 47.50 8.07 80.65 
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ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ด้านภาษาคณิตศาสตร์ 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

1 62102512101 นายณัฐวุฒิ เรณู 3.75 37.5 8.5 85 
2 62102512102 นายจิรายุทธ ภูยาทิพย์ 5.5 55 6.25 62.5 
3 62102512103 นางสาวภัทชรเนตร สายบุตร 3.5 35 9.25 92.5 
4 62102512104 นายอดิลักษณ์ เสมอพิทักษ์ 3.5 35 8 80 
5 62102512105 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิพิทธภัณฑ์ 4.5 45 8.25 82.5 
6 62102512107 นายทรงสิทธิ์ ไชยสุวรรณ 5.5 55 7.5 75 
7 62102512108 นายอรงกรณ์ แดงท ามา 5 50 8.25 82.5 
8 62102512109 นางสาวธารีรัตน์ ด้านเนาลา 5 57.5 8.75 87.5 
9 62102512110 นางสาววิภาพร ไชยศรี 5.5 55 8 80 
10 62102512111 นางสาวสุภาภรณ์ วันนาพ่อ 2 50 6.75 67.5 
11 62102512112 นายนนท์ธวัฒน์ มันตะ 5 60 8.5 85 
12 62102512114 นายณัฐวุฒ แก้วก า 4 60 9.25 92.5 
13 62102512115 นายวรพจน์ ร้อยพิลา 5.5 55 9 90 
14 62102512116 นางสาวปิ่นมุก แพงแพง 5 50 6.5 65 
15 62102512117 นางสาวกุลธิดา ศรีฤทธิ์ 5.25 52.5 9.75 97.5 
16 62102512118 นางสาวกมลรัตน์ ด่านลาพล 2 20 5.25 52.5 
17 62102512119 นายปริพัฒน์ วงค์เครือศร 5.75 57.5 7.75 77.5 
18 62102512120 นายชวัลวิทย์ มหาวัง 4 40 8.5 85 
19 62102512121 นายวุฒิกรณ์ ลาดละคร 3 60 9 90 
20 62102512122 นางสาวเกวลิน หอมจันทร์ 3 60 8.5 85 
21 62102512123 นายสุทธิพงษ์ กุลวงษ์ 3 55 8 80 
22 62102512124 นายชาญยุทธ จงใจสู้ 4 40 8.5 85 
23 62102512125 นายวรวุฒิ โปรดชัย 5.5 7.5 7.5 75 

ค่าเฉลี่ย 4.29 47.50 8.07 80.65 
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หลักสูตรพืชศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีด าเนินโครงการระหว่าง

เดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกรมอุตุนิยมวิทยา

สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนักศึกษาท้ังหมด 9 คนเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

การด าเนินงานของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ 

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

และการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โครงการได้มีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี ้

1. คณะกรรมการจัดประชุมและวางแผนโครงการเตรียมความพร้อมฯ และได้เชิญ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ นายณรงค์เดช  อุฬารกูล ซึ่ ง จัดขึ้นในวัน ท่ี 3 สิงหาคม 2562 , 

นายวิศวะ กุลนะ โดยจัดขึ้นในวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 และ นายธีระ บุญนาคสีชัย ในวันท่ี 28 สิงหาคม 

2562 ซึ่งท้ัง 3 ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาช้ันปีท่ีสูงกว่า คือ ปี 2, 3, 

และ 4 ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ และได้ส ารวจความพึงพอใจและการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ พร้อมทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพหลังการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  

2. วิเคราะห์และประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 

3. สรุปผลการด าเนินโครงการ พร้อมท้ังวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ ในครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของโครงการฯ มีค่าผลผลิต (output) พบว่ามีนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการจ านวน 9 คน หรือ 100% ของค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามนอกจากกิจกรรมนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่แล้ว ยังเป็นท่ีสนใจอย่างมากกับนักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีจ านวนท้ังส้ิน 

40 เมื่อรวมจ านวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ผลจากการวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจในด้านความพอใจต่อการจัด
กิจกรรมพบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวม 88.57 ซึ่งมีค่าความพึงพอใจต่อภาพรวมของท้ัง
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โครงการอยู่ในระดับมาก ค่าช้ีเหล่านี้สูงกว่าเป้าหมาย ช้ีให้เห็นว่ามีสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรประสบความส าเร็จในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ 
 

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
ส่วนที่ 1 ด้านความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ 
   1.1 ความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ 4.43 0.73 มาก 
   1.2 ได้ความรู้/เนื้อหาครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.00 0.00 มาก 
   1.3 ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ 4.43 0.49 มาก 
   1.4 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ 4.71 0.45 มาก 
ส่วนที่ 2 การน าไปใช้ประโยชน์ 
   2.1 สามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากโครงการไปใช้ในการเรียน/การ
ปฏิบัติงาน 

4 0.76 มาก 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ 
   3.1 ความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 4.43 0.49 มาก 

รวม 4.30 0.50 มาก 
 

ในการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยโครงการนี้ได้ด าเนินการอย่าง
เป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามแผน ประเมินผลการด าเนินงาน และคณะกรรมการร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแผน
กิจกรรมของโครงการครั้งต่อไป  

นักศึกษาใหมท่ี่เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 100% และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
โครงการโดยรวม 85.48% ซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าประสบความส าเร็จในการจัดโครงการ 
ซึ่งโครงการนี้ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อสาขาวิชาพืชศาสตร์ และมีทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้จัดโครงการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาช้ันปี 1 ท้ังหมด 25 คน ในวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Ag 202 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อม ด้านทักษะคณิตศาสตร์ โดยให้ความรู้
พื้นฐานด้านเรขาคณิตวิเคราะห์ กราฟของฟังก์ชัน แคลคูลัสเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเรียนในระดับต่อไป ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดยมีอาจารย์นราวุธ  ระพันธ์ค า 
เป็นวิทยากร และกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ  ฝึกการใช้ค า 
ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บรรยายเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม โดยมีคุณครูธเนษฐ ก้อนกั้น เป็นวิทยากร 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนปรับพื้นฐานและปรับพื้นฐาน 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับการอบรม 

ประเมินความพึงพอใจภาพรวม ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามประเมินโครงการหลังจบโครงการอบรม 

ผลการด าเนินงาน 
1. จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมของ

โครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 88.00 สูงเกินกว่าค่าท่ีต้ังไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยแยกเป็น 1) 
ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 84  2) ความรู้ความเข้าใจ มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 88  และ 3) การน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าท่ากับ ร้อยละ 92 

2. จากผลคะแนน กิจกรรมเตรียมความพร้อม ด้านทักษะคณิตศาสตร์ 
การสอบ pre-test และ post-test โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนปรับพื้นฐานและหลังปรับพื้นฐาน ซึ่งหลักสูตร มีคะแนนผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 66.08 ดังตารางท่ี 1 

3. จากผลคะแนน กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ  การสอบ pre-test และ post-test โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนปรับพื้นฐานและหลังปรับพื้นฐาน ซึ่ง
หลักสูตร มีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 88.3 ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยา 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร กิจกรรมเตรียมความพร้อม  
ด้านทักษะคณิตศาสตร์ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 50) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 50) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

1 62102514101 นางสาวณรินทิพย์ วงษ์ผาบุตร 28 56.00 38 76.00 
2 62102514102 นายศตกฬ ระจันทึก 34 68.00 40 80.00 
3 62102514103 นางสาวมัลลิกา บุพศิริ 20 40.00 32 64.00 
4 62102514104 นางสาวประภัสสรา ม่อมพะเนาว์ 24 48.00 34 68.00 
5 62102514105 นางสาวธัญญารัตน์ โพเบ้ียว 22 44.00 32 64.00 
6 62102514106 นางสาวจันทร์จิรา บุญตาท้าว 26 52.00 36 72.00 
7 62102514107 นางสาววารุณี สอนพิมพ์ 26 52.00 36 72.00 
8 62102514108 นางสาวนฤภรณ์ ติยะบุตร 18 36.00 30 60.00 
9 62102514109 นางสาวนฤมล ติยะบุตร 18 36.00 28 56.00 
10 62102514110 นางสาวธนัญญา ค ามณี 30 60.00 38 76.00 
11 62102514111 นางสาวมณฑิรา ยวงสุวรรณ 32 64.00 40 80.00 
12 62102514112 นางสาวทัศวรรณ โมษา 20 40.00 32 64.00 
13 62102514113 นายมงคลชัย มณีรักษ์ 16 32.00 28 56.00 
14 62102514114 นายเกียรติศักดิ์ สัพโส 20 40.00 32 64.00 
15 62102514115 นางสาวพิริยา ไกรษรศรี 24 48.00 34 68.00 
16 62102514116 นายธนกร ดอบุตร 16 32.00 28 56.00 
17 62102514117 นายหัสนัย พาตา 26 52.00 34 68.00 
18 62102514118 นางสาวไอรดา สนมศรี 24 48.00 34 68.00 
19 62102514119 นางสาวชไมพร โสดาวงศ์ 22 44.00 32 64.00 
20 62102514120 นางสาววิชุดา นนท์ค าวงค์ 20 40.00 30 60.00 
21 62102514121 นายจิรวัฒน์ ผิวหอม 16 32.00 26 52.00 
22 62102514122 นายธนวัฒน์ วุฒิตะสาร 16 32.00 26 52.00 
23 62102514123 นายนันทวัฒน์ ศิริสุข 22 44.00 32 64.00 
24 62102514124 นายนันทวัฒน์ ไชยตะมาตย์ 32 64.00 38 76.00 
25 62102514125 นายณัฐชนน ลีพรม 28 56.00 36 72.00 

ค่าเฉลี่ย 23 46.40 33.04 66.08 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศกึษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ   

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
Pre-test 

(คะแนนเต็ม 40) 

ผลคะแนน 
Pre-test 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
Post-test 

(คะแนนเต็ม 40) 

ผลคะแนน 
Post-test 

ร้อยละ 
1 62102514101 น.ส.ณรินทิพย์ วงษ์ผาบุตร 26 65 38 95 
2 62102514102 นายศตกฬ ระจันทึก 30 75 40 100 
3 62102514103 น.ส.มัลลิกา บุพศิริ 22 55 34 85 
4 62102514104 น.ส.ประภัสสรา ม่อมพะเนาว์ 24 60 34 85 
5 62102514105 น.ส.ธัญญารัตน์ โพเบ้ียว 23 57.5 34 85 
6 62102514106 น.ส.จันทร์จิรา บุญตาท้าว 25 62.5 38 95 
7 62102514107 น.ส.วารุณี สอนพิมพ์ 25 62.5 38 95 
8 62102514108 น.ส.นฤภรณ์ ติยะบุตร 21 52.5 34 85 
9 62102514109 น.ส.นฤมล ติยะบุตร 21 52.5 34 85 
10 62102514110 น.ส.ธนัญญา ค ามณี 28 70 38 95 
11 62102514111 น.ส.มณฑิรา ยวงสุวรรณ 29 72.5 39 97.5 
12 62102514112 น.ส.ทัศวรรณ โมษา 22 55 38 95 
13 62102514113 นายมงคลชัย มณีรักษ์ 20 50 31 77.5 
14 62102514114 นายเกียรติศักดิ์ สัพโส 22 55 33 82.5 
15 62102514115 น.ส.พิริยา ไกรษรศรี 24 60 36 90 
16 62102514116 นายธนกร ดอบุตร 20 50 36 90 
17 62102514117 นายหัสนัย พาตา 25 62.5 35 87.5 
18 62102514118 น.ส.ไอรดา สนมศรี 24 60 38 95 
19 62102514119 น.ส.ชไมพร โสดาวงศ์ 23 57.5 35 87.5 
20 62102514120 น.ส.วิชุดา นนท์ค าวงค์ 22 55 31 77.5 
21 62102514121 นายจิรวัฒน์ ผิวหอม 18 45 32 80 
22 62102514122 นายธนวัฒน์ วุฒิตะสาร 20 50 31 77.5 
23 62102514123 นายนันทวัฒน์ ศิริสุข 23 57.5 35 87.5 
24 62102514124 นายนันทวัฒน์ ไชยตะมาตย์ 29 72.5 32 80 
25 62102514125 นายณัฐชนน ลีพรม 26 65 39 97.5 

รวม 23.68 59.20 35.32 88.30 
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หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาช้ันปี 1 ท้ังหมด 33 คน ในวันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag109) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและได้
ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่องการใช้ค า ส านวน และ
ประโยคภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ฝึกการใช้ค า ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน บรรยายเรื่องค าศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการปรุงและประกอบอาหาร การจัดดอกไม้  และกิจกรรมฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการปรุงและประกอบอาหาร ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม โดยมีอาจารย์ Mr.Ronald 
Padojinog อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนปรับพื้นฐานและปรับพื้นฐาน 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับการอบรม ประเมิน

ความพึงพอใจภาพรวม ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามประเมินโครงการหลังจบโครงการอบรม   

 
ผลการด าเนินงาน 

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ มีค่า
เท่ากับร้อยละ 83.03 ผลคะแนนการสอบ pre-test มีค่าเฉล่ียท้ังหมดเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 
48.94 และคะแนนการสอบ post-test มีค่าเฉล่ียท้ังหมดเท่ากับ 8.14 คิดเป็นร้อยละ 81.44 โดย
คะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อน
ปรับพื้นฐานและหลังปรับพื้นฐาน ซึ่งสาขาวิชามีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 81.44  
ดังตารางท่ี 2.5 
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ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงผลคะแนนจากการสอบของนักศกึษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

1 62115267101 นางสาวศุภางค์ พิมพ์นาจ 6 60 9 90 
2 62115267102 นางสาวนุตประวีณ์ อินธิสิทธิ์ 3 30 8.5 85 
3 62115267103 นางสาวประภากานต์ สุริวรรณ์ 5 50 8 80 
4 62115267104 นางสาวรสา ช่วยกายตูม 6 60 9.25 92.5 
5 62115267105 นางสาวอินทิรา เหลาแตว 5.5 55 9 90 
6 62115267106 นางสาวสิริธิดา เกตุไพบูลย์ 5 50 6.5 65 
7 62115267107 นางสาวชลีกร โสภา 5.25 52.5 9.75 97.5 
8 62115267108 นายณัฐวุฒิ ศรีสิทธิ์ 2 20 5.25 52.5 
9 62115267109 นายดุชกาล จันทรังษี 5.75 57.5 7.75 77.5 
10 62115267110 นางสาววัชราพร โจมมั่น 4 40 8.5 85 
11 62115267111 นางสาวรัชติยากร พรมสถาน 6 60 9 90 
12 62115267112 นางสาวญานิกา บัวชัย 6 60 8.5 85 
13 62115267113 นางสาวนุชรินทร์ ทศราช 3.75 37.5 8.5 85 
14 62115267114 นายพงศ์พล แก้วก่า 5.5 55 6.25 62.5 
15 62115267115 นางสาวณัฐริกา แสนเสนา 3.5 35 9.25 92.5 
16 62115267116 นางสาวอรวรรณ มณีวรรณ 3.5 35 8 80 
17 62115267117 นายชาคริต ชาค าผง 4.5 45 8.25 82.5 
18 62115267201 นายอภิวัฒน์ ไพศาลธรรม 5.5 55 7.5 75 
19 62115267202 นางสาววริษฐา เชียงไขแก้ว 5 50 8.25 82.5 
20 62115267203 นางสาวนีระนุช วรชินา 5.75 57.5 8.75 87.5 
21 62115267204 นายดนุนันท์ มาปัน 5.5 55 8 80 
22 62115267205 นางสาวธิดารัตน์ ลาวงศ์เกิด 5 50 6.75 67.5 
23 62115267206 นางสาวนภัสกร วิพรหมหา 6 60 8.5 85 
24 62115267207 นางสาวเรธิตา งานโคกสูง 5.5 55 8 80 
25 62115267208 นางสาววราภรณ์ เป็นไทย 4 40 8.5 85 
26 62115267209 นายพงษ์ศธร กษณะสาย 4.5 45 7.75 77.5 
27 62115267210 นางสาวผกาสินี อุ่นวิเศษ 4.5 45 8.5 85 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
ผลคะแนน 
pretest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
pretest 
ร้อยละ 

ผลคะแนน 
posttest 

(คะแนนเต็ม 10) 

ผลคะแนน 
posttest 
ร้อยละ 

28 62115267211 นายพรเพชร นันทะวงค์ 4.5 45 7.5 75 
29 62115267212 นางสาวสุวัจนี ค าต้ังหน้า 5 50 7.5 75 
30 62115267213 นางสาวศิริวัฒนา ต้อนโสกรี 5.50 7.50 7.50 75.00 
31 62115267214 นายพงษ์ศักดิ์ บุโฮม 4.50 8.25 8.25 82.50 
32 62115267215 นายอรงค์เดช ศรีชมภู 5.75 9.50 9.50 95.00 
33 62115267216 นางสาวสิริขจร งานฉมัง 4.75 8.75 8.75 81.44 

ค่าเฉลี่ย 4.89 8.14 4.89 81.44 
 

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีเข้าศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องเหมาะสมและสามารถส าเร็จการศึกษาตามท่ีมุ่งเน้น นอกจากนี้  ยังใช้เป็นคู่มือของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในการให้ค า แนะน านักศึกษา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงของผู้เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้สนใจโดยท่ัวไประเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมไปถึงส่วนท่ีเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการต่าง ๆ
อีกด้วย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 นี้ มีเครื่องมือหนึ่งท่ีใช้ในการ

ประเมินความพึงพอใจของโครงการฯ ซึ่งแบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลการ 
จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 
การประเมินผลจะท าหลังจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

เสร็จส้ินแล้ว ซึ่งการประเมินผลนั้นจะท าโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้กับนักศึกษา  
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะถูกน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สูตรหาค่าเฉล่ีย (Mean) และสูตรค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละสูตรการค านวณสามารถเขียนได้
ดังนี้  

1) การหาค่าเฉลี่ย 
สูตรหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
 

�̅� =
∑𝑓(𝑥)

𝑛
 

 

  เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉล่ียของข้อมูล 

  𝑓  แทน ความถ่ีของข้อมูล 

   𝑥 แทน ค่าคะแนน 

  𝓃       แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
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2) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สูตรค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

σ = √
∑ f(x − x̅)2

n
 

  เมื่อ  𝜎 แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  𝑓  แทน ความถ่ีของข้อมูล 

   𝑥 แทน ค่าคะแนน 

  �̅�  แทน ค่าเฉล่ียของข้อมูล 

  𝓃       แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ใช้เกณฑ์การประเมินระดับ
ความพึงพอใจ ซึ่งก าหนดค่าระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือมีค่าคะแนนต้ัง แต่ 1 ถึง 5 โดยค่า
คะแนน 1 คือระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ค่าคะแนน  5 คือระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 เท่ากับ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ท าการ

ประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการ คือ นักศึกษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจ านวน 99 คน 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังกล่าวได้ประเมินผลโดยใช้
แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที่  3.1 แสดงจ านวนและร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยจ าแนกตามเพศ หลักสูตร  
และสถานภาพ  

 
การจ าแนก รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 37 37.37 
หญิง 62 62.63 

รวม 99 100.00 
2. หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9.09 

หลักสูตรสัตวศาสตร์ 23 23.23 
หลักสูตรพืชศาสตร์ 9 9.09 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 25 25.25 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรร่วม) 33 33.33 

รวม 99 100.00 
3. สถานภาพ นักศึกษา 99 100.00 

อาจารย์ 0 0 
บุคลากร 0 0 

รวม 99 100.00 
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จากตารางท่ี 3.1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผล รวมท้ังส้ินจ านวน 99 คน เป็นเพศชาย 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37 เพศหญิง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.63 แยกเป็น  
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 2) หลักสูตร
สัตวศาสตร์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.23 3) หลักสูตรพืชศาสตร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.09 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 5) หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรร่วม) จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
แผนภาพที่ 3.1 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยจ าแนกตามเพศ 
 

 
 
แผนภาพที่ 3.2 แสดงร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยจ าแนกตามหลักสูตร 

  

ชาย
37%

หญิง
63%

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินผล จ าแนกตามเพศ

ชาย หญิง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

9%

หลักสูตรสัตวศาสตร์
23%

หลักสูตรพืชศาสตร์
9%

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
การเกษตร

25%

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
34%

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินผล จ าแนกตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร หลักสูตรสัตวศาสตร์

หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจ โดยแสดงผลคะแนนระดับความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ดังตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม 
3.94 

ร้อยละ 78.80 
0.50 มาก 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ีได้รับจากการอบรม 
4.11 

ร้อยละ 82.20 
0.33 มาก 

1.3 สามารถปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับจากการอบรม 
4.15 

ร้อยละ 83.00 
0.53 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.06 

ร้อยละ 81.20 
0.45 มาก 

 
จากตารางท่ี 3.2 ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วมโครงการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 99 คน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ แบ่งเป็น 
3 เรื่อง ดังนี้ 1) มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 2) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ีได้รับจากการอบรม มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20 3) สามารถปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับจาก
การอบรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความพึง

พอใจ 
2. ด้านความพึงพอใจ 

2.1 รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
4.03 

ร้อยละ 80.60 
0.69 มาก 

2.2 สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
4.10 

ร้อยละ 82.00 
0.67 มาก 

2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
4.15 

ร้อยละ 83.00 
0.44 มาก 

2.4 ความรู้ท่ีได้รับตรงกับความต้องการ 
4.13 

ร้อยละ 82.60 
0.53 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.10 

ร้อยละ 82.00 
0.42 มาก 

 
จากตารางท่ี  3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากเข้าร่วมโครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 99 คน พบว่า ด้านความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 เรื่อง 
ดังนี้ 1) รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.03 
คิดเป็นร้อยละ 80.60 2) สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 3) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 4) ความรู้ท่ีได้รับตรงกับความ
ต้องการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 
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ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ดังตารางท่ี 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลระดับการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับการน าไปใช้

ประโยชน์ 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
3.1 น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาใน
การเรียนได้ 

4.31 
ร้อยละ 86.20 

0.68 มาก 

3.2 น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และปรับใช้กับผู้อื่นได้ 

4.35 
ร้อย 87.00 

0.53 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.33 

ร้อยละ 86.60 
0.33 มาก 

 
จากตารางท่ี 3.4 ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วมโครงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 99 คน พบว่า ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
แบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้ 1) สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาในการเรียนได้ มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 2) สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับผู้อื่นได้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.35 คิดเป็น
ร้อยละ 87.00 
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ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ สามารถสรุปผลการการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 

ร้อยละจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80 

หลักสูตร 
จ านวนเข้ารวม
โครงการ (แผน) 

จ านวนเข้า
รวมโครงการ 

ร้อยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 9 90.00 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 23 23 100.00 
หลักสูตรพืชศาสตร์ 9 9 100.00 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 25 25 100.00 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 33 33 100.00 

รวม/เฉลี่ย 100 99 97.50 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมโครงการตามแผน 
120 คน เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 99 82.50 

 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีแผนในการด าเนินโครงการ

จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการก าหนดไว้ท่ีนักศึกษาจ านวน 200 คน เป้าหมายผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 มีผู้เข้าร่วมในการจัดโครงการจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซึ่งผลการด าเนินงาน 
คือ บรรลุเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในรำยวิชำพื้นฐำนและภำษำอังกฤษ ร้อยละ 80 

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  ความเข้าใจใน
รายวิชาพื้นฐานและภาษาอังกฤษ 

4.07 81.40 

 
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีแผนในการด าเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาพื้นฐานและภาษาอังกฤษ ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 
80 ในการด าเนินโครงการมีค่าเฉล่ียความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาพื้นฐานและภาษาอังกฤษ ผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถามคือ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.40 ซึ่งผลการด าเนินงาน คือ บรรลุเป้ำหมำย 
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ร้อยละคะแนนสอบหลังจำกกำรปรับพื้นฐำน ร้อยละ 60 

หลักสูตร ร้อยละ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 82.20 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 80.65 
หลักสูตรพืชศาสตร์ - 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 88.30 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 81.44 

รวม/เฉลี่ย 83.15 
 
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีแผนในการด าเนินโครงการฯ
คะแนนสอบหลังจากการปรับพื้นฐาน ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 60 ในการด าเนินโครงการฯ มี
ค่าเฉล่ียร้อยละคะแนนสอบหลังจากการปรับพื้นฐาน ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ คือ 83.15 ซึ่งผลการ
ด าเนินงาน คือ บรรลุเป้ำหมำย 
 

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4.79 95.80 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 4.06 81.10 
หลักสูตรพืชศาสตร์ 4.38 87.57 
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 4.40 88.00 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 4.15 83.03 

รวม/เฉลี่ย 4.36 87.10 
 
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีแผนในการด าเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 80 ในการ
ด าเนินโครงการฯ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามคือ 
4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.10 ซึ่งผลการด าเนินงาน คือ บรรลุเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินการ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 

2562 ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลท่ีได้จากการจัดการและด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 สามารถสรุปผล

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุท่ี 
ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

1 
ร้อยละจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 

 
 

โครงการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา 2562 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 ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการก าหนดไว้ท่ีนักศึกษา
จ านวน 120 คน เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 มีผู้เข้าร่วม
ในการ จัดโครงการจ านวน  
99 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 
 
 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุท่ี 
ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  
ความ เข้ า ใจ ในรายวิชา
พื้นฐานและภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 

 
โครงการเตรียมความ

พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  
ปีการศึกษา 2562 มีแผนในการ
ด าเนินโครงการกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชา
พื้ น ฐ านและภาษ าอั ง ก ฤ ษ 
ก าหนดเป้าหมายไว้ ท่ีร้อยละ 
80 ในการด าเนินโครงการมี
ค่าเฉล่ียความรู้ ความเข้าใจใน
ร า ย วิ ช า พื้ น ฐ า น แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ผู้ ท่ี ต อ บ
แบบสอบถามคือ 4.07 คิดเป็น
ร้อยละ 81.04  
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 

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

ร้อยละ 60 

 
โครงการเตรียมความ

พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา 2562 มีแผนในการ
ด าเนินโครงการฯคะแนนสอบ
ห ลั ง จ า ก ก า ร ป รั บ พื้ น ฐ าน 
ก าหนดเป้าหมายไว้ ท่ีร้อยละ 
60 ในการด าเนินโครงการฯ มี
ค่าเฉล่ียร้อยละคะแนนสอบ
หลังจากการปรับพื้นฐาน ผู้ท่ี
เข้าร่วมโครงการ คือ 83.15 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุท่ี 
ไม่บรรลุ 

3 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

โครงการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  
ปีการศึกษา 2562 มีแผนในการ
ด าเนินโครงการกลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ าร่ วมโครงการมีความพึง
พอใจ ต่อกิ จกรรม  ก าหนด
เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ในการ
ด าเนินโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  ผู้ ท่ี ต อ บ
แบบสอบถามคือ 4.36 คิดเป็น
ร้อยละ 87.10 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร มีปัญหาและอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 
1. เวลาในการด าเนินโครงการค่อนข้างตรงกับการเปิดภาคเรียน และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มี

หลายกิจกรรมท่ีต้องเข้าร่วมในช่วงแรก ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าในการเข้าร่วมโครงการ 
2. นักศึกษาบางสาขาวิชาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ครบตามจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า

มาท้ังหมด 
 

ข้อเสนอแนะ 
การด า เนิน โครงการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้า ศึกษา ปีการ ศึกษา 2562 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ในอนาคตควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาช่วงระยะเวลาการจัดโครงการให้สอดคล้องกับเวลา และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. กิจกรรมท่ีใช้ในการจัดโครงการเตรียมความพร้อม ควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 
โดยผู้ท่ีเข้าร่วมเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ร่วมด้วย เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 อีกด้วย 

3. โครงการนี้เป็นโครงการมีประโยชน์อย่างมากต่อการเพิ่มพูนความรู้ก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

4. ควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ภายนอกห้องเรียน นอกจากนักศึกษาใหม่ท่ีจะได้
ประโยชน์จากโครงการนี้แล้ว นักศึกษาช้ันปีท่ีสูงกว่า คือ ช้ันปีท่ี 2 ถึง ช้ันปีท่ี 4 ตลอดจน
คณาจารย์ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย 

5. จากผลการทดสอบนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร พบว่านักศึกษาต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความ
พร้อมในการเรียนการสอนต่อไป 

6. การด าเนินงานมีข้อจ ากัดด้านเวลา และงบประมาณ จึงท าให้พัฒนานักศึกษาไม่เต็มท่ี จึง
ต้องมีการวางแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ข  
สรุปค่าใช้จ่ายใบตัดยอด 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

รายการทั้งหมด ยอดเงิน  รหัสชุดเบิก 
26/2562 ค่าตอบแทนวิทยากร 8,000.00 26/2562 
27/2562 เพื่อน ามาใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี
การศึกษา2562 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

2,720.00 27/2562 

28/2562 เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

5,280.00 28/2562 

30/2562 เพื่อใช้เป็นคู่มือให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

16,000.00 30/2562 

31/2562 ด าเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1,200.00 31/2562 

32/2562 ด าเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1,200.00 32/2562 

33/2562 จ้างเหมาท าอาหารเพื่อด าเนินกิจกรรมโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2,800.00 33/2562 

34/2562 เบิกค่าตอบแทนวิทยาการด าเนินโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อเข้าศึกษาใหม่ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

3,000.00 34/2562 

35/2562 เพื่อไว้ใช้ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

3,850.00 35/2562 

36/2562 เพื่อไว้ใช้ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ หละกสูตร บริหารธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

1,150.00 36/2562 

39/2562 ด าเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

1,200.00 39/2562 

40/2562 เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1,600.00 40/2562 

41/2562 ใช้ในการเปลี่ยนหมึกในเคร่ืองพิมพ์เพื่อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3,000.00 41/2562 

44/2562 เพื่อใช้ประกอบการด าเนินโครงการและรายงานผล
โครงการ 

1,000.00 44/2562 

45/2562 เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

5,000.00 45/2562 

46/2562 ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

3,000.00 46/2562 

รวมยอดทั้งหมด 60,000.00  
คงเหลือเงินทั้งสิ้น 0.00  
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ภาคผนวก ค  
แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ค าอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบท้ัง 3 ตอน 
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ 

 หญิง     ชาย 
2. หลักสูตร 

  หลักสูตรการประมง     หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
  หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  หลักสูตรพืชศาสตร์     หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 

 
3. สถานภาพ 

 นักศึกษา   อาจารย์   
 บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค า ช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้ความเข้าใจ / ด้านความพึงพอใจ /  
     การน าไปใช้ประโยชน์ ของท่านเพียงระดับเดียว 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ความเข้าใจ / ความพึงพอใจ  
/การน าไปใช้ประโยชน์ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม      
1.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ีได้รับจากการอบรม      
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ประเด็นความคิดเห็น 

ความเข้าใจ / ความพึงพอใจ  
/การน าไปใช้ประโยชน์ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1.3 สามารถปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับจากการอบรม      
2. ด้านความพึงพอใจ 
2.1 รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม      
2.2 สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม      
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
2.4 ความรู้ท่ีได้รับตรงกับความต้องการ      
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน ์
3.1 น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาในการเรียนได้      
3.2 น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับผู้อื่นได้      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ข้อเสนอแนะ ในโครงการครั้งนี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง  
ภาพกิจกรรม 
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
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หลักสูตรพืชศาสตร์ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 
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หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 
 

 

 

 

 


