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ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนําสาขาวิชาเอก  

ประจําปการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 25 สงิหาคม 2564 

ณ หองบรรยายออนไลนผานระบบ Microsoft Teams 

 

 

สวนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 261 คน จากจํานวนนักศึกษาท่ีเลือกเขาสังกัดสาขาวิชาเอก ประจําปการศึกษา 

2564 จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 90.94 ดังนี้ 

1.1 เพศ   

- เพศหญิง 175 คน คิดเปนรอยละ 67.05 

- เพศชาย 86 คน คิดเปนรอยละ 32.95 

รวม 261 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

สวนท่ี  2  การประเมินความพึงพอใจ 

2.1  การประเมินความพึงพอใจตอการบรรยายแนะนําสาขาวิชา 
ระดับคาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 = ไมพอใจเลย  1.51 – 2.50 = ไมพอใจ  2.51 – 3.50 = ปานกลาง  3.51 – 4.50 = พอใจมาก  4.51 – 5.00 = พอใจมากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน พอใจ

มากท่ีสุด 

พอใจ

มาก 

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไมพอใจ

เลย 

รวม คา 

เฉลี่ย 

ระดับ

คาเฉลี่ย 

1. การบรรยายแนะนําสาขา

วิชาเอกของแตละสาขาวิชา 

จํานวน 78 144 39 0 0 261 4.15 พอใจมาก 

รอยละ 29.89 55.17 14.94 0.00 0.00 100 

2. เน้ือหา/ขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน 75 143 43 0 0 261 4.12 พอใจมาก 

รอยละ 28.74 54.79 16.47 0.00 0.00 100 

3. รูปแบบการบรรยาย จํานวน 65 130 66 0 0 261 4.00 พอใจมาก 

รอยละ 24.90 49.81 25.29 0.00 0.00 100 

รวม 4.09 พอใจมาก 

จากการประเมินความพึงพอใจตอการบรรยายแนะนําสาขาวิชา พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอ

การบรรยายแนะนําสาขาวิชาเอกของแตละสาขาวิชา สูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 อยูในระดับ “พอใจมาก”  

โดยภาพรวมผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจดานการบรรยายแนะนําสาขาวิชาอยูในระดับ “พอใจมาก”  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 

2.2  สาขาวิชาท่ีใหขอมูลไดดีและประทับใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

1) สาขาวิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา (รอยละ 33.70) 

2) สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร (รอยละ 20.70) 

3) สาขาวิชาพืชสวน (รอยละ 19.20) 
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2.3  การเขารวมรับฟงบรรยายแนะนําสาขาวิชาเอกมีผลตอการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกหรือไม 

จากการประเมินการเขารวมรับฟงบรรยายแนะนําสาขาวิชาเอก พบวา การเขารวมกิจกรรมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ รอยละ 73.18  สวนผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 26.82 เห็นวาการเขารวมกิจกรรมไมมีผล 

ตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแตอยางใด 

 

สวนท่ี  3  การประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 

3.1  การประเมินความรูความเขาใจกอนและหลังเขารวมกิจกรรม 
ระดับคาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 = นอยที่สุด  1.51 – 2.50 = นอย  2.51 – 3.50 = ปานกลาง  3.51 – 4.50 = มาก  4.51 – 5.00 = มากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด รวม คา 

เฉลี่ย 

ระดับ

คาเฉลี่ย 

1. ความรูความเขาใจตอเน้ือหา/

ขอมลูแตละสาขาวิชา 

กอนเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 59 122 69 10 1 261 3.87 มาก 

รอยละ 22.61 46.74 26.44 3.83 0.38 100 

2. ความรูความเขาใจตอเนื้อหา/

ขอมูลแตละสาขาวิชา 

หลังเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 68 155 38 0 0 261 4.11 มาก 

รอยละ 26.05 59.39 14.56 0.00 0.00 100 

จากการประเมินความรูความเขาใจตอเนื้อหา/ขอมูลแตละสาขาวิชากอนและหลังเขารวมกิจกรรม พบวา 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจตอเนื้อหา/ขอมูลแตละสาขาวิชาหลังเขารวมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 0.24 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) จากคาเฉลี่ยความรูความเขาใจตอเนื้อหา/ขอมูลของแตละสาขาวิชากอนเขารวมโครงการ 

3.87 อยูในระดับคาเฉลี่ย “มาก” และคาเฉลี่ยความรูความเขาใจตอเนื้อหา/ขอมูลของแตละสาขาวิชาหลังเขารวม

โครงการ 4.11 อยูในระดับคาเฉลี่ย “มาก”  

3.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 
ระดับคาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 = นอยที่สุด  1.51 – 2.50 = นอย  2.51 – 3.50 = ปานกลาง  3.51 – 4.50 = มาก  4.51 – 5.00 = มากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด รวม คา 

เฉลี่ย 

ระดับ

คาเฉลี่ย 

1. ทราบหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติในการเลือกเขาสังกัด

สาขาวิชาเอก 

จํานวน 75 153 32 1 0 261 4.16 มาก 

รอยละ 28.74 58.62 12.26 0.38 0.00 100 

2. ทราบขอมูลตาง ๆ ของแตละ

สาขาวิชาเพ่ือการตัดสินใจเลือก

เขาสังกัดสาขาวิชาเอก 

จํานวน 79 146 34 2 0 261 4.16 มาก 

รอยละ 30.27 55.94 13.03 0.76 0.00 100   

3. การนําความรู/ขอมูลท่ีไดไปใช

ในการตัดสินใจเลือกสาขา

วิชาเอก 

จํานวน 88 138 35 0 0 261 4.20 มาก 

รอยละ 33.72 52.87 13.41 0.00 0.00 100   

รวม 4.17 มาก 
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จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม พบวา ทุกประเด็นมีคาเฉลี่ยระหวาง 4.16 - 4.20 

อยูในระดับ “มาก”  โดยผูเขารวมกิจกรรมเห็นวา กิจกรรมนี้สามารถนําความรู/ขอมูลท่ีไดไปใชในการตัดสินใจเลือก

สาขาวิชาเอกได สูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

โดยภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 

 

สวนท่ี  4  การประเมินความพึงพอใจตอระบบเลือกสังกัดสาขาวิชาเอกออนไลน (Major Selection System) 
ระดับคาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 = ไมพอใจเลย  1.51 – 2.50 = ไมพอใจ  2.51 – 3.50 = ปานกลาง  3.51 – 4.50 = พอใจมาก  4.51 – 5.00 = พอใจมากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก

ท่ีสุด 

พอใจ

มาก 

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไมพอใจ

เลย 
รวม 

คา 

เฉลี่ย 

ระดับ

คาเฉลี่ย 

1. ระบบใชงานงาย 

และไมซับซอน 

จํานวน 59 140 58 4 0 261 3.97 พอใจมาก 

รอยละ 22.61 53.64 22.22 1.53 0.00% 100 

2. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็ว

ในการตอบสนองของระบบ 

จํานวน 69 130 62 0 0 261 4.03 พอใจมาก 

รอยละ 26.44 49.81 23.75 0.00 0.00 100 

3. ขอมูลมีความถูกตอง สมบูรณ

และครบถวน 

จํานวน 74 148 39 0 0 261 4.13 พอใจมาก 

รอยละ 28.35 56.70 14.94 0.00 0.00 100 

4. การ เข า ร หั ส เพ่ื อ ใช ง าน 

สะดวกและปลอดภัย 

จํานวน 85 138 38 0 0 261 4.18 พอใจมาก 

รอยละ 32.57 52.87 14.56 0.00 0.00 100 

รวม 4.08 พอใจมาก 

จากการประเมินความพึงพอใจตอระบบเลือกสังกัดสาขาวิชาเอกออนไลน พบวา นักศึกษาผูใชระบบมีความ 

พึงพอใจตอการเขารหัสเพ่ือใชงานสะดวกและปลอดภัย สูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 อยูในระดับ “พอใจมาก”  

โดยภาพรวมนักศึกษาผูใชระบบมีความพึงพอใจตอระบบเลือกสังกัดสาขาวิชาเอกออนไลน อยูในระดับ “พอใจ

มาก” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 

 

สวนท่ี  5  ความตองการ / ความคาดหวังของผูเขารวมกิจกรรม 

5.1  คณะควรจัดกิจกรรม “การบรรยายแนะนําสาขาวิชาเอก” เปนประจําทุกปหรือไม  

จากการประเมินความตองการของผูเขารวมกิจกรรม พบวา รอยละ 0.38 เห็นวาไมควรจัดกิจกรรมดังกลาว 

สวนผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 99.62 เห็นควรใหคณะจัดกิจกรรมนี้ตอไป โดยใหเหตุผลดังนี้ 

- เพ่ือเปนแนวทาง/ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา (77) 

- เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในแตละสาขาวิชากอนเลือกสาขาวิชาเอก (49) 

- นักศึกษาไดทราบขอมูลของแตละสาขาวิชาถูกตอง/ครบถวน จะไดทราบวาตนเองชอบสาขาวิชาใดและตรง

ตอความตองการของตนเองหรือไม กอนท่ีจะเลือกสาขาวิชาเอก (10) 

- นักศึกษาไดทราบขอมูลเก่ียวกับสาขาวิชานั้นจากอาจารยผูสอนจริงๆ นักศึกษาเขาใจเก่ียวกับเนื้อหากระบวน

วิชาของแตละสาขาวิชา และการประกอบอาชีพในอนาคต (4) 

- ควรจัดเพราะหากเกิดมีการฝกงานออนไลนแบบปนี้อีก นักศึกษาจะไมไดฝกงานจริง ทําใหไมทราบวาตนเอง

ชอบหรือวาถนัดดานใดจริง ๆ (3) 

- ไดทราบข้ันตอนการสมัคร/ระบบการเลือกเขาสังกัดสาขาวิชาเอกออนไลน และสามารถเขาถึงขอมูลของ 

แตละสาขาวิชาได (3) 
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- ไดทราบขอมูล/ขาวสารท่ีเปนปจจุบัน (2) 

- ควรจัดเพราะปนี้ยังไมไดเริ่มฝกงานแตตองเลือกสาขาเอกแลว ควรจะใหขอมูลเพ่ือใหเห็นภาพไดมากท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจเพ่ืออนาคตของตนเองไดดีข้ึน (2) 

- ไดทราบวาสาขาวิชานั้นมีความกาวหนาหรือมีการจัดการเรียนการสอนแบบใด (2) 

- บางคนอาจจะเขาใจขอมูลของแตละสาขาวิชาไมครบถวน เชน สังคมในเเตละสาขา ทัศนคติรวมกัน (2) 

- เพ่ือประกอบความแนใจสําหรับใครท่ียังไมม่ันใจวาตัวเองจะเลือกไปถูกไหม เพ่ือใหคนท่ีลังเล ได มีทางเลือก

มากข้ึน (2) 

- เพ่ือใหนักศึกษาสามารถหาสิ่งท่ีจะเรียนใหเขากับความอยากเปนหรืออยากทําในอนาคตมากท่ีสุด (1) 

- เปนการเปรียบเทียบขอมูล หากนักศึกษายังลังเลในการเลือกสาขาวิชาเอก (1) 

- ทําใหนักศึกษามีความม่ันใจในการเลือกสาขาวิชาเอกมากยิ่งข้ึน (1) 

- บางคนไมทราบจริง ๆ วาแตละสาขามีอะไรบาง หรือบางคนท่ีคิดวาทราบแลว แตพอไดรับฟงการแนะนํา

สาขาวิชาอีกที กลับรูสึกวาท่ีทราบคือผิวเผินมาก ดังนั้น ควรมีการจัดทุกป (1) 

- มีประโยชนในการเลือกสาขาวิชา (1) 

- เพ่ือใหขอมูลแกนักศึกษา เนื่องจากชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด (1) 

- อยากทําสวนและประกอบธุรกิจสงออก (1) 

5.2  ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการบรรยายแนะนําสาขาวิชาเอก 

 ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

- วันเสาร – วันอาทิตย 168 64.37 

- วันพุธ 91 34.86 

- อ่ืน ๆ  

- วันวางท่ีตรงกันของนักศึกษา 

 

2 

 

0.77 

รวม 261 100 

ผูเขารวมกิจกรรม เห็นวา ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการบรรยายแนะนําสาขาวิชาเอก คือ  

วันเสาร – วันอาทิตย รอยละ 64.37 

5.3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- อยากใหมีการฝกงาน 1 (400190) ใหเรียบรอยกอนการเลือกเขาสังกัดสาขาวิชาเอก เพ่ือจะไดทราบวาตนเอง

เหมาะกับสาขาวิชาใด/ชอบสาขาวิชานั้นจริงหรือไม เพราะเปนตัดสินใจท่ีอาจจะไมสามารถแกไขไดและเปน

อนาคตของนักศึกษาดวย (3) 

- เพ่ิมเวลาการบรรยายแนะนําสาขาวิชา (2) 

- ควรจัดการบรรยายในชวงวันเสาร - อาทิตย (2) 

- ควรบอกสิ่งท่ีควรรูหรือหลักปฏิบัติท่ีสําคัญหากนักศึกษาเลือกสาขาเอกนั้น (1) 

- ควรจะเพ่ิมหลักเกณฑการรับท่ีชัดเจน (1) 

- อยากใหบอกอาชีพท่ีรองรับในแตละสาขาวิชาใหละเอียดกวานี้ (1) 

- ดีมาก (1) 

- ควรจัดบอย ๆ (1) 
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- ชอบการนําเสนอทุกสาขาวิชา สนุก และไดความรูเยอะมาก (1) 

- ทุกอยางโดยรวมดีหมด แคระบบตาง ๆ ไมเสถียร (1) 

- เวลาในการจัดคิดกรรมเชาไป ควรจะจัดสายกวานี้ (1) 

- อยากใหจัดกิจกรรมหลายครั้งโดยแบงเปนครั้งละครึ่งวัน เพ่ือนักศึกษาจะไดพักผอนวันเสาร-อาทิตย (1) 

- ควรท่ีจะเอนเตอรเทนใหมากกวานี้ เพราะเวลา 4 ชั่วโมง คอนขางเปนเวลานาน ไมวาออนไลนหรือออนไซต 

(1) 

- ในสถานการณโควิดทําใหการจัดบรรยายเปนออนไลน ทําใหลําบากตอการศึกษา จึงขอใหอนาคตทําใหดีข้ึน

กวาเดิม (1) 

- เตรียมตัวใหพรอมมากกวานี้ (1) 

- เลือกใชแพลตฟอรมการบรรยายท่ีมีความชํานาญกวานี้ นาจะเปนทางท่ีดีกวา (1) 

- อยากใหอาจารยท่ีมาแนะนําทําเวลาของตนเองในดี ไมอยากใหกินเวลาคนอ่ืน พอไปเกินเวลาสาขาอ่ืนสาขา

นั้นก็จะแนะนําไดนอย แลวสาขานั้นอาจจะเปนสาขาวิชาท่ีนักศึกษาบางคนรอคอยฟงอยูก็ได จะทําใหการ

แนะนําสาขาวิชานั้นนอย ไมละเอียดไดแคคราว ๆ (1) 

 

 

  


