สรุปผลการดาเนินการ
กิจกรรมเตรียมความความให้กับนักศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559)
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม FT 1301 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
------------------------------------------------------------

กาหนดการ
13.00 - 13.10 น. ชมวีดโี อแนะนำคณะ
13.10 - 13.30 น. กล่ำวต้อนรับ ให้โอวำทแก่นักศึกษำใหม่ แนะนำคณำจำรย์และบุคลำกร
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอำสน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรประมง
และทรัพยำกรทำงนำ
13.30 – 14.00 น. แนะนำหลักสูตร และกำรวำงแผนกำรเรียนสำหรับนักศึกษำใหม่
โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นำงอัจฉรำ เสำวฤทธิ์ นักวิชำกำรศึกษำ
14.00 – 14.20 น. บรรยำยหัวข้อ “กำรใช้ชีวติ ในรัวมหำวิทยำลัย”
โดย อำจำรย์ ดร.จอมสุดำ ดวงวงษำ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
และกิจกำรพิเศษ
14.20 – 14.40 น. บรรยำยหัวข้อ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง”
โดย อาจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
เลขำนุกำรอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
14.40 – 15.00 น. บรรยำยหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”
โดย นำยประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชำกำรประมง
นำงสำวศิรินยำ อ้นแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ
หมายเหตุ กำหนดอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ความสาเร็จของตัวชีวัด
ตัวชีวัด

ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์

ร้อยละของจำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (จำกจำนวน 180 คน)
ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ระดับกำรนำควำมรูท้ ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ร้อยละของโครงกำรเสร็จสินตำมระยะเวลำที่กำหนด

เชิงปริมำณ ร้อยละ
เชิงคุณภำพ คะแนน
เชิงคุณภำพ ระดับ
เชิงเวลำ ร้อยละ

80
3.51
3.51
100

98.80
4.30
4.30
100

สรุปผลการประเมิน
จำกกำรแจกแบบสอบถำมจำนวน 175 ชุด จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 158 ชุ ด คิด เป็น
90.28 เปอร์เซ็นต์ ของแบบสอบถำมทังหมด โดยใช้เกณฑ์กำรวัดผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.21
3.41
2.61
1.81
1.00

-

5.00
4.20
3.40
2.60
1.80

หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ

มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด
มีควำมพึงพอใจระดับมำก
มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง
มีควำมพึงพอใจระดับน้อย
มีควำมพึงพอใจระดับน้อยทีส่ ุด

ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจาแนกตามสถานภาพทั่วไป
ลักษณะ

จานวน n=158

ร้อยละ

หญิง

91

57.60

ชำย

67

42.40

17-20 ปี

140

88.61

21-34 ปี

18

11.39

ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี

125

79.11

ปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี

31

19.62

2

1.27

เพศ

อายุ

การศึกษา

เทียบเข้ำเรียน (2 ปี)
ไม่ระบุ ระดับกำรศึกษำ

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นความเห็น

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

1. ควำมเหมำะสมของรูปแบบกิจกรรม

4.18±0.58

ระดับมำก

2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
และหลักสูตรของคณะ ก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
3. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
และหลักสูตรของคณะ หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
4. กำรนำควำมรูท้ ีไ่ ด้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรศึกษำ

3.91±0.88

ระดับมำก

4.30±0.63

ระดับมำกทีส่ ุด

4.30±0.59

ระดับมำกทีส่ ุด

5. ระดับควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรจัดกิจกรรม

4.30±0.64

ระดับมำกทีส่ ุด

4.20±0.67

ระดับมาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

ผลกำรวิเครำะห์ในตำรำง 2 พบว่ำ ผู้ให้ข้อมูลในภำพรวมนัน ผู้ให้ข้อมูลมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมำก (ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม 4.20±0.67) จำกกำรสำรวจผู้ใ ห้ข้อมูล สำมำรถเรียงลำดับ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี
1. กำรนำควำมรูท้ ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกกำรศึกษำ (ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.30±0.59)
2. ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกั บ คณะเทคโนโลยี ก ำรประมงฯและหลั ก สู ต รของคณะ หลั งกำรเข้ ำ ร่ว ม
กิจกรรม (ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.30±0.63)
3. ระดับควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรจัดกิจกรรม (ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.30±0.64)
4. ควำมเหมำะสมของรูปแบบกิจกรรม (ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.18±0.58)
ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกั บ คณะเทคโนโลยีก ำรประมงฯและหลั ก สู ต รของคณะ ก่อ นกำรเข้ำ ร่ว ม
กิจกรรม (ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.91±0.88)
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
1. กิจกรรมค่อนข้ำงน่ำเบื่อทำให้ไม่มีจดุ สนใจ โดยรวมเนือหำสำระดีมำก
2. กำรปฐมนิเทศของคณะฯ ดีมำก ควรมีอย่ำงนีต่อไป

ภำพกิจกรรม

