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ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
สังคมปัจจุบันก าลังให้ความส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งเกี่ยวข้องกับสุขภาพ โภชนาการ 

การแพทย์ และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการศึกษาและอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตจะต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่
กันไป จึงจะสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการเรียนรู้จากต าราเรียน ทฤษฎีต่างๆ แล้ว 
การถ่ายทอดทักษะจากผู้มีประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติจริงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น จึงก าหนดจัดท าโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน
ท้องถิ่นขึ้น ในระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร เพ่ือสงเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และฝึกการใช้ชีวิตร่ วมกันใน
สังคมระหว่างนักศึกษากับท้องถิ่น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 

อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
1.2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และฝึกเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
1.2.3 เพ่ือฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมของนักศึกษาละนักเรียนที่ร่วมกิจกรรรม 

 

1.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) เป้าหมาย (Target) 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  1) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1) ร้อยละ 80 
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  1) สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 1) ร้อยละ 80 
3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา  1) มีการด าเนินโครงการตามก าหนดระยะเวลา 1) ร้อยละ 80 
4. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน  1) มีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 1) 10,000 บาท 

 

1.4 เป้าหมาย  

มิติการประเมินแต่ละโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนกัศึกษา ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 
1 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - 
2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - 
3 การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนนิการ 

 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

2.1.1 ส ารวจความต้องการโครงการ 
2.1.2 น าเสนอแผนโครงการต่อกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 
2.1.3 น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2.1.4 น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2.1.5 จัดท าข้อเสนอโครงการตามแผน 
2.1.6 ด าเนินโครงการตามแผน โดยมีก าหนดการโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นขึ้น ใน

ระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
วัน เสาร์  ที่   19   มกราคม   2556 

เวลา  06.00 น. ออกเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เวลา  08.00-09.00  น. พิธีเปิด 
 กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยประธานชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน

ท้องถิ่น 
 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา โดยผู้อ านวยการ

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  
เวลา  09.00-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
เวลา  12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00-16.00 น. กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เวลา  16.00-17.00 น. เตรียมการแสดงกิจกรรมนันทนาการ 
เวลา  17.00-19.00 น. ท าธุระส่วนตัว/รับประทานอาหารเย็น 
เวลา  19.00-22.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ 
เวลา  22.00 น. ท าธุระส่วนตัว/เข้านอน 

 
วัน อาทิตย์ ที่   20   มกราคม   2556 

เวลา 05.00-06.30 น. ออกก าลังกาย 
เวลา 06.30-08.00 น. ท าธุระส่วนตัว 
เวลา 08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.00 น. สรุปกิจกรรม 
เวลา 14.00-14.30 น. พิธีปิด โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
เวลา 14.30-15.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “อ าลาอาลัยพี่ค่ายน้องค่าย” 
เวลา 15.00 น. เดินทางกลับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2.1.7 ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการจัดโครงการแก่สังคม หรือตาม KPI ของมหาวิทยาลัย  
2.1.8 ประเมินความส าเร็จของโครงการและจัดท ารายงานสรุปผล  
2.1.9 บูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน  
2.1.10 ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด 
2.1.11 น าผลประเมินไปปรับปรุงจัดโครงการกับการเรียนการสอน 

 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  
 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ใช้แบบประเมิน 3 มิติ ดังนี้ 

2.3.1 แบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจ 
2.3.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
2.3.3 แบบประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

 

2.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกรอกแบบสอบถามในการเข้าร่วมโครงการ 

 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อและในภาพรวมโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) 

2.5.2 แปรผล คือ ระดับความคิดเห็นทั่วไป ความรู้เข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

2.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.6.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
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1) เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน
ท้องถิ่น  

2) เพ่ือต้องการทราบผลการด าเนินงานโครงการฯ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
2.6.2 ขอบเขตของการประเมิน 

1) ประชากรของการประเมิน ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น
ประจ าปีการศึกษา 2555 

2) กลุ่มตัวอย่างของการประเมิน ได้แก่ ครู/อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนประจ าปีการศึกษา  
2555 จ านวน 131 คน 

2.6.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สาขาวิชาเคมี มีข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
2) สาขาวิชาเคมี มีข้อมูลในการวางแผนการในการจัดรูปแบบของกิจกรรม การเตรียมงาน 

2.6.4 วิธีด าเนินการ 
1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

2) วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยการหา 

% 
ตอนที่ 2  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ โดยใช้  ,sd และ % 
ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ f 

3) การแปลผลข้อมูล 
ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ย  ( ) โดยใช้หลักเกณฑ์ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1  เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.500 – 5.000 เห็นด้วยมากที่สุด / เหมาะสมมากที่สุด 
3.500 – 4.499 เห็นด้วยมาก / เหมาะสมมาก 
2.500 – 3.499 เห็นด้วยปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง 
1.500 – 2.499 เห็นด้วยน้อย / เหมาะสมน้อย 
1.000 – 1.499 ไม่เห็นด้วย / ควรปรับปรุง 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

sd หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นขึ้นในระหว่างวันที่ 19–20 
มกราคม 2556 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แบ่งออกเป็น  4 ด้านดังต่อไปนี้ 

        

3.1 ข้อมูลและความคิดเห็นทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ ดังตารางที่ 3.1 3.2 และ 3.3 

 
ตารางที่ 3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามเพศ 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) % 

ชาย 33 25.8 
หญิง 95 74.2 
รวม 128 100.0 

 
ตารางที่ 3.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามระดับอายุ 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) % 

7 -12 0 0.0 
13- 18 128 100.0 
19 -30 0 0.0 
31-59 0 0.0 

60 ปี ข้ึนไป 0 0.0 
รวม 128 100.0 

 
ตารางที่ 3.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามอาชีพ 

ประเภทของผู้กรอกแบบสอบถาม จ านวน % 

คร/ูอาจารย ์ 0 0.0 
นักเรียน/นักศึกษา 128 100.0 

อื่นๆ 0 0.0 
รวม 128 100.0 
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จากตารางที่ 3.1 สรุปได้ว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายจ านวน 33 คน คิดเป็น 25.8 % และหญิง  
จ านวน 95 คน คิดเป็น 74.2 %  

จากตารางที่ 3.2 สรุปได้ว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 19–30 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็น 
100.0 %  

จากตารางที่ 3.3 สรุปได้ว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 128 คน คิดเป็น 
100.0 %  
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น 
 จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นของ 
คร/ูอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน จ านวนทั้งหมด 128 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นซึ่งมีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 128 คน 

ที ่ รูปแบบกิจกรรม 
ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย sd % 
5 4 3 2 1 

1 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 95 26 3 3 1 4.5 40.1 90.8 

2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 87 33 3 3 2 4.5 36.8 89.2 

3 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ค่ายน้องคา่ย 84 38 1 3 2 4.5 36.2 89.0 

4 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 111 13 2 1 1 4.7 48.0 94.0 

5 อาหาร 97 19 8 2 2 4.5 40.5 90.2 

เฉลี่ย 94.8 25.8 3.4 2.4 1.6 4.5 40.3 97.5 

sd 10.5 2.7 2.7 0.9 0.5 0.1 4.7 2.0 

 
จากตารางที่ 3.4  ซึ่งมีผู้ต้องแบบสอบถามท้ังหมด 128 คน ได้ผลจ าแนกตามรายการประเมิน ดังนี้  

- ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิด
เป็น 90.8 % 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 89.2 % 

- ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีค่ายน้องค่าย มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิด
เป็น 89.0 % 

- สถานที่ในการจัดกิจกรรม มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.7 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 90.4 % 

- อาหาร มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 90.2 % 
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3.2 ผลการวเิคราะห์ความรู้ความเข้าใจของนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
3.2.1 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

จากการสอบถามความความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมี
อาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นของ ครู/อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน จ านวนทั้งหมด 128 คน มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3.5 
 
ตารางที่ 3.5 ความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน

ท้องถิ่นซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 128 คน 

ที ่ รูปแบบกิจกรรม 
ความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย sd % 
5 4 3 2 1 

1 ฐานกิจกรรมการไทเทรต 97 21 4 2 4 4.5 40.6 89.9 

2 ฐานกิจกรรมโครมาโทกราฟี 96 23 6 1 2 4.5 40.3 90.7 

3 ฐานกิจกรรม Color Changing Milk 96 20 5 2 5 4.5 40.0 89.2 

4 ฐานกิจกรรมกรรมการเตรียมสาร 88 29 4 4 3 4.4 36.6 88.4 

5 ฐานกิจกรรมนันทนาการ 92 22 5 6 3 4.4 37.9 88.2 

เฉลี่ย 93.8 23.0 4.8 3.0 3.4 4.5 39.1 91.1 

sd 3.8 3.5 2.0 2.0 1.1 0.1 1.8 1.0 

 
จากตารางที่ 3.5 ซึ่งมีผู้ต้องแบบสอบถามท้ังหมด 131 คน ได้ผลจ าแนกตามรายการประเมิน ดังนี้  

- ฐานกิจกรรมการไทเทรต มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 89.9 % 

- ฐานกิจกรรมโครมาโทกราฟี มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 90.7 
% 

- ฐานกิจกรรม Color Changing Milk มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิด
เป็น 89.2 % 

- ฐานกิจกรรมกรรมการเตรียมสาร มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.4 แปลผลคือเห็นด้วยมาก คิดเป็น 88.4 
% 

- ฐานกิจกรรมนันทนาการ มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.4 แปลผลคือเห็นด้วยมาก คิดเป็น 88.2 % 
 

3.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จากการสอบถามความความคิดเห็นด้านความรู้พึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสา

พัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นของ ครู/อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน จ านวนทั้งหมด 128 คน มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.6 
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ตารางที่ 3.6 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 128 คน 

ที ่ รูปแบบกิจกรรม 
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย sd % 
5 4 3 2 1 

1 ฐานกิจกรรมการไทเทรต 78 38 5 4 3 4.3 32.8 86.7 

2 ฐานกิจกรรมโครมาโทกราฟี 98 23 2 3 2 4.5 41.5 91.0 

3 ฐานกิจกรรม Color Changing Milk 83 38 3 3 1 4.5 35.6 89.0 

4 ฐานกิจกรรมกรรมการเตรียมสาร 82 37 5 3 1 4.4 34.8 88.5 

5 ฐานกิจกรรมนันทนาการ 96 24 3 3 2 4.5 40.4 90.5 

เฉลี่ย 87.4 32.0 3.6 3.2 1.8 4.5 37.0 93.6 

sd 9.0 7.8 1.3 0.4 0.8 0.1 3.7 1.7 

 
จากตารางที่ 3.6  ซึ่งมีผู้ต้องแบบสอบถามท้ังหมด 128 คน ได้ผลจ าแนกตามรายการประเมิน ดังนี้  

- ฐานกิจกรรมการไทเทรต มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.3 แปลผลคือเห็นด้วยมาก คิดเป็น 86.7 % 

- ฐานกิจกรรมโครมาโทกราฟี มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 91.0 
% 

- ฐานกิจกรรม Color Changing Milk มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิด
เป็น 89.0 % 

- ฐานกิจกรรมกรรมการเตรียมสาร มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.4 แปลผลคือเห็นด้วยมาก คิดเป็น 88.4 
% 

- ฐานกิจกรรมนันทนาการ มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 90.5 % 
 

3.4 ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จากการสอบถามความความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่

น้องในท้องถิ่นของ ครู/อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน จ านวนทั้งหมด 128 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.6 
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ตารางที่ 3.6 ความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้อง
ในท้องถิ่นซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 128 คน 

ที ่ รูปแบบกิจกรรม 
ความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย sd % 
5 4 3 2 1 

1 ฐานกิจกรรมการไทเทรต 95 23 2 7 1 4.5 39.8 89.8 

2 ฐานกิจกรรมโครมาโทกราฟี 84 33 4 2 5 4.4 35.0 87.5 

3 ฐานกิจกรรม Color Changing Milk 89 34 2 2 1 4.5 38.1 90.4 

4 ฐานกิจกรรมกรรมการเตรียมสาร 87 34 5 1 1 4.5 37.0 89.9 

5 ฐานกิจกรรมนันทนาการ 83 40 3 1 1 4.5 36.1 89.6 

เฉลี่ย 87.6 32.8 3.2 2.6 1.8 4.5 37.2 93.9 

sd 4.8 6.1 1.3 2.5 1.8 0.1 1.8 1.1 

 
จากตารางที่ 3.6  ซึ่งมีผู้ต้องแบบสอบถามท้ังหมด 128 คน ได้ผลจ าแนกตามรายการประเมิน ดังนี้  

- ฐานกิจกรรมการไทเทรต มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 89.8 % 

- ฐานกิจกรรมโครมาโทกราฟี มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.4 แปลผลคือเห็นด้วยมาก คิดเป็น 87.5 % 

- ฐานกิจกรรม Color Changing Milk มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิด
เป็น 90.4 % 

- ฐานกิจกรรมกรรมการเตรียมสาร มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 
89.9 % 

- ฐานกิจกรรมนันทนาการ มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.5 แปลผลคือเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 89.6 % 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนนิการ 

 
จากการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น สรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ

ความเห็นต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความคิดเห็นทั่วไป 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  ความคิดเห็นจากรายการประเมินทั้งหมด ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 128 คน 

  ด้านการประเมิน 
 

sd 
% 

รายการประเมินเดียวกัน รายการประเมินต่างกัน 

1 ด้านความคดิเห็นท่ัวไป 4.5 61.2 5.4, 1.8, 1.8, 0.0, 0.0 97.5 

2 ด้านความรูค้วามเข้าใจ 4.5 37.0 9.0, 7.8, 1.3, 0.4, 0.8 93.6 

3 ด้านความพึงพอใจ 4.5 39.1 3.8, 3.5, 2.0,2.0, 1.1 91.1 

4 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.5 37.2 4.8, 6.1, 1.3, 2.5, 1.8 93.9 

เฉลี่ย 4.6 43.6 2.5 94.0 

**หมายเหต ุ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รายการประเมินตา่งกัน) เรียงล าดับจากระดบัความคิดเห็น คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สดุ ตามล าดับ 

 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ

ความเห็นต่อการจัดกิจกรรม ดังนี้  
4.1.1 ด้านความคิดเห็นทั่วไป 

จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นเฉลี่ยจากทุกรายการที่ประเมินเท่ากับ 
4.9 แปลผลคือทุกรายการที่ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น  97.5 % และเมื่อประเมินผล
จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินเดียวกันแต่ละระดับความเห็น มีค่าเท่ากับ 
61.2 ซึ่งมีค่ามาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินต่างกัน แต่ละระดับ
ความเห็นเดียวกันมีค่าใกล้เคียงกันคือ 5.4, 1.8, 1.8, 0.0, 0.0 ซึ่งมีค่าน้อย จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนไปในทางเดียวกันคือ 
เห็นด้วยมากที่สุด 

4.1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นเฉลี่ยจากทุกรายการที่ประเมินเท่ากับ 

4.5 แปลผลคือทุกรายการที่ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 93.6 % และเมื่อประเมินผล
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จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินเดียวกันแต่ละระดับความเห็น มีค่าเท่ากับ 
37.0 ซึ่งมีค่ามาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินต่างกัน แต่ละระดับ
ความเห็นเดียวกันมีค่าใกล้เคียงกันคือ 9.0, 7.8, 1.3, 0.4, 0.8 ซึ่งมีค่าน้อย จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน
ท้องถิ่น ไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยมากที่สุด 

4.1.3 ด้านความพึงพอใจ 
จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นเฉลี่ยจากทุกรายการที่ประเมินเท่ากับ 

4.5 แปลผลคือทุกรายการที่ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 91.1 % และเมื่อประเมินผล
จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินเดียวกันแต่ละระดับความเห็น มีค่าเท่ากับ 
39.1 ซึ่งมีค่ามาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินต่างกัน แต่ละระดับ
ความเห็นเดียวกันมีค่าใกล้เคียงกันคือ 3.8, 3.5, 2.0,2.0, 1.1 ซึ่งมีค่าน้อย จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นความคิดเห็นด้านความรู้พึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น 
ไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยมากที่สุด 

4.1.4 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นเฉลี่ยจากทุกรายการที่ประเมินเท่ากับ 

4.5 แปลผลคือทุกรายการที่ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 93.9 % และเมื่อประเมินผล
จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินเดียวกันแต่ละระดับความเห็น มีค่าเท่ากับ 
37.2 ซึ่งมีค่ามาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินต่างกัน แต่ละระดับ
ความเห็นเดียวกันมีค่าใกล้เคียงกันคือ 4.8, 6.1, 1.3, 2.5, 1.8 ซึ่งมีค่าน้อย จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความคิดเห็นความคิดเห็นด้านการน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน
ท้องถิ่น ไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยมากที่สุด 

จึงสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายการประเมินท้ังด้านความคิดเห็นทั่วไป ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านความพึงพอใจ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีระดับความเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 แปลผลคือทุกรายการที่
ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็น 94.0 % และเมื่อประเมินผลจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินเดียวกันแต่ละระดับความเห็น มีค่าเท่ากับ 43.6 ซ่ึงมีค่ามาก และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากความเห็นในรายการประเมินต่างกัน แต่ละระดับความเห็นเดียวกันมีค่า  4.4 ซึ่งมี
ค่าน้อย จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการค่ายเคมีอาสา
พัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยมากที่สุด ดังตารางที่ 4.1 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีประโยชน์ท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมี เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากต าราเรียน แล้วยังได้รับการถ่ายทอดทักษะจากผู้มีประสบการณ์ และการฝึก
ปฏิบัติจริงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่นยังเป็นการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์เคมีสู่
โรงเรียนในชุมชนซึ่งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เคมีไม่เพียงพอ ท าให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เคมี นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีจิตสาธารณะ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย ดังนั้นจึงควรมีการด าเนิน
โครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

4.2 ปัญหาอุปสรรค 
4.2.1 การดูแลน้องที่เข้าร่วมโครงการขณะท ากิจกรรมยังไม่ดีพอ 
4.2.2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย 
4.2.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์ยังไม่ดีพอ 

 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
4.3.1 ควรมีการดูแลน้องท่ีเข้าร่วมโครงการขณะท ากิจกรรมร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
4.3.2 ควรมีการจัดท ากิจกรรมให้นานขึ้น 
4.3.3 ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้รัดกุมมากขึ้น 
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1. แบบฟอร์มโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถ่ิน 
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

1. แผนงาน   สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม   
ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. กิจกรรมหลัก  งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมรอง  สาขาวิชาเคมี 
3. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต    
4. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการปกติ    

 []  โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
5. งาน/สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : เร่ิมต้นโครงการวันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556    

 วันสิ้นสุดโครงการวันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
7. สถานที่ในการด าเนินโครงการ สาขาวิชาเคมี 
8. งบประมาณ  34,000 บาท 
9. แหล่งงบประมาณ  [   ] แผ่นดิน  [] บ.กศ.  [   ] กศ.ป.  [   ] ก.ศ.ปท.  [   ] ภูพานเพลซ  

 [   ] โรงเรียนวิถีธรรม [   ] งบกลาง (แผ่นดิน)  [   ] งบอื่นๆ ระบุ......................................... 
10. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ แนวโยบายสภาฯ แผนพัฒนาผู้บริหาร จุดเน้นสภาฯ ตอบสนองของโครงการ  กับแผนพัฒนาหน่วยงาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา  
1) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย / กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ที ่ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ที ่

[] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 1 [   ] 6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ  

[] 2. การพัฒนานักศึกษา 4 [   ] 7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

[   ] 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ  [   ] 8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
[   ] 4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์  [   ] 9. การบริหารจัดการที่ดี   
[   ] 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม    

2) กรอบการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
นโยบายด้าน ข้อ

ที่ 
นโยบายด้าน ข้อที่ 

[   ] 1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  [] 3. การพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย 3.1 

[   ] 2. การพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพ  [] 4. จุดเด่น : Out Put  ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร 4.1,4.2 

3) แผนพัฒนา 4 ปี (ฉบบัผู้บริหาร) 
นโยบายด้าน ข้อ

ที่ 
นโยบายด้าน ข้อที่ 

[   ] 1. ด้านบริหารองค์กร  [   ] 6. ด้านกิจการพิเศษ  

[] 2. ด้านการผลิตบัณฑิต 10 [   ] 7. ด้านการด าเนินงานบัณฑิตศึกษา  

[   ] 3. ด้านการวางแผนและพัฒนา  [   ] 8. ด้านการด าเนินงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
[   ] 4. ด้านการวิจัย  [   ] 9.  ด้านส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม  
[   ] 5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา    
4) จุดเน้นสภามหาวิทยาลยั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  

จุดเน้นข้อที่ จุดเน้นข้อที่ 
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[] 1. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร [   ] 8. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา 

[] 2. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต [   ] 9. มุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

[   ] 3. มุ่งเน้นสนับสนุนทุนการวิจัย [   ] 10. มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
[   ] 4. มุ่งเน้นสนับสนุนจัดซ้ือครุภัณฑ์ [   ] 11. มุ่งเน้นการด าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านราชภัฏ 
[   ] 5. มุ่งเน้นการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ [   ] 12. มุ่งเน้นสนับสนุนโครงการ/เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
[   ] 6. มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีและนักศึกษายากจน [   ] 13. มุ่งเน้นสนับสนุนโครงการกิจกรรมการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และ 

          พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น [   ] 7. มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
         ของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของวิชาชีพครู 

5) การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

[   ] องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ  [   ] องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

[] องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 2.7, 
2.8 

[   ] องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

[] องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 3.2 [   ] องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ  

[   ] องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  [] องค์ประกอบที่ 10 3 ดี 10.2 

[   ] องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ  [] องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

11.1 

[   ] องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะฯ    
6) การบูรณาการโครงการกบั 
 [] การจัดการเรียนการสอน ระบุ  
 [   ] การปรับปรุงรายวิชา...................................................หลักสูตร.................................................. 
  [   ] การเปิดรายวิชาใหม่...................................................หลักสูตร.................................................. 
 [   ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา..........................................หลักสูตร..................................................  
 [   ] อื่นๆ ถ่ายถอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
 [   ] การวิจัย ระบุชื่อโครงการวิจัย............................................................................................................. 
 [   ] การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย)............................................................................... 
 [] อื่นๆ ให้นักศึกษาได้มีความร้ทางวิทยาศาสตร์และเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกรักธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม 
7) อ่ืนๆ  
 7.1) นโยบายจาก ................................................................................................................................... 
 7.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)....................... 

7.3)  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา และอุปสรรคจากผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา แนวทางแก้ปัญหา 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ  - จัดหางบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอตอ่การด าเนินโครงการ 
11. หลักการและเหตุผล  

ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพบัณฑิต การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คือ จุดมุ่งหมายส าคัญของหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คือ กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้เห็นความส าคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงได้จัดท าโครงการเพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมพร้อมสมัครงาน เพิ่มพูน
ทักษะทางเคมี ปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมวิชาการ
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นบัณฑิตสาขาวิชาเคมี 
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12. วัตถุประสงค ์ 
12.1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ได้ฝึกเขียนสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษและมีความรู้เรื่องมาตรฐานและการจัดการ

ในอุตสาหกรรม 
12.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
12.3 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ของป่าไม้ในท้องถิ่น 
12.4 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางเคมีเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนการสอนในเวลาปกติ 
12.5 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้ฝึกการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
12.6 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้ฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น 

13. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
13.1 กลุ่มเป้าหมายและปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น .. 158.. คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร จ านวน ............ คน  - อาจารย์ จ านวน ............ คน 
- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ............ คน - บุคลากรทั่วไป  จ านวน ............ คน 
- นักศึกษา จ านวน ..158.. คน - นักเรียน จ านวน ............ คน 
- ประชาชน จ านวน ............ คน - อื่นๆ ระบุ ............................ 

13.2 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย สาขาวิชาเคมี  
13.3 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน) นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสกลนคร 
13.4 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ เนื่องจากนักศึกษายังขาดทักษะและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนประกอบ

วิชาชีพ 
13.5 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพ 
13.6 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ พ.ศ.2550  ปัจจุบันจัดเป็นปีที่  6 
13.7 ผู้ตรวจสอบ สาขาวิชาเคมี  

14.  งบประมาณรายจ่าย :  งบประมาณรวม 34,000  บาท 

หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ 
งบประมาณ 

ปี 2556 
ชี้แจง 

รายละเอียด 
1. งบบุคลากร    
2. งบด าเนินงาน 
   - ค่าตอบแทน 
   - ค่าใช้สอย 
 
   - ค่าวัสด ุ
 
 
   - ค่าสาธารณูปโภค 

 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
- ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น  อุปกรณ์ สารเคมี กระดาษ  
ดินสอ  ปากกา ยางลบ ฯลฯ 

 
1,000 
5,000 
10,000 
10,000 
8,000 

 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   

4. งบเงินอุดหนุน    
5. รายจ่ายอ่ืน    

รวม 34,000  
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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15. การวางแผนการด าเนินการของโครงการ (PDCA) 

ล าดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน/รายการกิจกรรม/ 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมพร้อมสมัครงาน 

ข้ันวางแผนงาน (P)             

1 แต่งต้ังคณะกรรมการ             

2 ขออนุมัติโครงการ    
 

        

ข้ันด าเนินการ (D)             

3 ด าเนินการโครงการ             

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             

4 ประเมินผลโครงการ             

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

กิจกรรมท่ี 2 โครงการเพิ่มพูนทักษะทางเคม ี

ข้ันวางแผนงาน (P)             

1 แต่งต้ังคณะกรรมการ             

2 ขออนุมัติโครงการ             

ข้ันด าเนินการ (D)             

3 ด าเนินการโครงการ             

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             

4 ประเมินผลโครงการ             
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ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

กิจกรรมท่ี 3 โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน 

ข้ันวางแผนงาน (P)             

1 แต่งต้ังคณะกรรมการ             

2 ขออนุมัติโครงการ        
 

    

ข้ันด าเนินการ (D)             

3 ด าเนินการโครงการ             

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             

4 ประเมินผลโครงการ             

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

กิจกรรมท่ี 4 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้ันวางแผนงาน (P)             

1 แต่งต้ังคณะกรรมการ             

2 ขออนุมัติโครงการ             

ข้ันด าเนินการ (D)             

3 ด าเนินการโครงการ             

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             

4 ประเมินผลโครงการ             

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             
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5 รายงานผลการด าเนินงาน             

กิจกรรมท่ี 5 โครงการส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ข้ันวางแผนงาน (P)             

1 แต่งต้ังคณะกรรมการ             

2 ขออนุมัติโครงการ             

ข้ันด าเนินการ (D)             

3 ด าเนินการโครงการ             

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             

4 ประเมินผลโครงการ             

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

กิจกรรมท่ี 6 โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถ่ิน 

ข้ันวางแผนงาน (P)             

1 แต่งต้ังคณะกรรมการ             

2 ขออนุมัติโครงการ  
 

          

ข้ันด าเนินการ (D)             

3 ด าเนินการโครงการ             

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             

4 ประเมินผลโครงการ             

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             
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16. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการด าเนินการ 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

กิจกรรมท่ี 1  
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมพร้อมสมัครงาน       1,000 1,000         1,000 

กิจกรรมท่ี 2  
โครงการเพิ่มพูนทักษะทางเคม ี              1,000  1,000 1,000 

กิจกรรมท่ี 3  
โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลด
สภาวะโลกร้อน 

            3,750 3,750  7,500 7,500 

กิจกรรมท่ี 4  
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม             3,750 3,750  7,500 7,500 

กิจกรรมท่ี 5  
โครงการส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ             2,500 2,500  5,000 5,000 

กิจกรรมท่ี 6  
โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถ่ิน     6,000 6,000 12,000          12,000 
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17. ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ :  
ประเภท ตัวชี้วดั (Indicators) เป้าหมาย (Target) 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1) จ านวนนกัศึกษาสาขาวิชาเคมีที่เข้าร่วมโครงการ 1) ร้อยละ 80 
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1) สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 1) ร้อยละ 80 
3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1) ร้อยละของงานแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 1) ร้อยละ 80 
4. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 1) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1) 34,000 บาท 

ตัวอย่าง วิธีวัดความส าเร็จของโครงการภายใน 3 มิติ ได้แก่ 

มิติการประเมินแต่ละโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/นักวชิาการ/นิสิตนักศึกษา ชาวบา้น/ชมุชน/สงัคม 
1 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 - 
2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 - 
3 การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 - 

18. การติดตามและประเมินผล (พิจารณาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตัวชี้วัด) 
18.1 มีการจัดท าแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
18.2 มีการประเมินผลโครงการเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.2556 และรายงานผลการด าเนินงานเดือนพฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 

2556 
19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

19.1 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  สามารถสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษได ้
19.2 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้งานท าที่ดี  มีรายได้เหมาะสม  และท างานตรงสาขาวิชาที่เรียน 
19.3 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ในห้องปฏิบัติการเคมี และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
19.4 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในท้องถิ่นของตน 
19.5 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
19.6 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น 

20. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
สาเหตหุรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ ป้องกันความเสีย่ง 

1) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินโครงการเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจท าให้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 

1) จัดหางบประมาณให้เพยีงพอต่อการด าเนินโครงการ 
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ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดกมล  ลาโสภา) 
   ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี 
                    10 สิงหาคม 2555 
 
 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ……………..……………………….……………………..………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  ชลิตะนาวิน) 
   ต าแหน่ง   ประธานสาขาวิชาเคมี 
                    10 สิงหาคม 2555 
 
 

 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง …………………………………………..…………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (ดร. ส าเร็จ คันธี) 
   ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                     .……..……..สิงหาคม 2555 
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แบบฟอร์มส าหรับวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556   ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคณุภาพบัณฑิต  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดกมล  ลาโสภา  สังกัดหน่วยงาน  สาขาวิชาเคม ี

หมวดรายจ่ายหลัก/ 
หมวดรายจ่ายย่อย 

งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

1. งบบุคลากร                   

2. งบด าเนินงาน 34,000     4,250 4,250 4,250 12,750 4,250 4,250 4,250 12,750 4,250 4,250  8,500 34,000 

 - ค่าตอบแทน 1,000     125 125 125 375 125 125 125 375 125 125  250 1,000 

 - ค่าใช้สอย 15,000     1,875 1,875 1,875 5,625 1,875 1,875 1,875 5,625 1,875 1,875  3,750 15,000 

 - ค่าวัสดุ 18,000     2,250 2,250 2,250 6,750 2,250 2,250 2,250 6,750 2,250 2,250  4,500 18,000 

 - ค่าสาธารณูปโภค                   

3. งบลงทุน                   

 - ค่าครุภัณฑ์                   

   - รายการ...................................                   

   - รายการ...................................                   

 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                   

   - รายการ..................................                   

   - รายการ..................................                   

4. งบอุดหนุน                   

 - อุดหนุนท่ัวไป                   

 - ค่าตอบแทน                   

 - ค่าใช้สอย                   

 - ค่าวัสดุ                   

5. งบรายจ่ายอื่น                   

 - งบรายจ่ายอื่น                   

 - ค่าตอบแทน                   

 - ค่าใช้สอย                   

 - ค่าวัสดุ                   
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2. ตัวอย่าง แบบส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนเป้าหมาย 
แบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิน่ 

ระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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3. ค ากล่าวพิธีเปิดโครงการ 
ค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
เนื่องด้วย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เล็งเห็นว่าองค์

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง ซึ่งถ้ามีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกับนักเรียนซึ่ งจะเป็นอนาคตของชาติ จะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากศึกษาต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงประเทศชาติ
ได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจั ง โดยเฉพาะ
โรงเรียนในระดับมัธยม เนื่องจากต้องใช้งบประมาณส าหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สูง ดังนั้นนักเรียน
ส่วนมากจึงได้เรียนเฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น ส่วนในภาคปฏิบัติยังไม่สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นทางสาขาวิชา
เคมีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่ง
จะง่ายต่อการเรียนในภาคทฤษฏีหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

โดยโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่อ าเภอภายในจังหวัดสกลนคร 
2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในโรงเรียนจังหวัดสกลนครได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในเวลาปกติ 
3. เพื่อเป็นแรงจูงในให้นักเรียนอยากศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือการเรียนในระดับที่

สูงขึ้น 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดงานโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน

ท้องถิ่น ขอเรียนเชิญครับ 

 
ค ากล่าวเปิดงานโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น 

เรียนท่านวิทยากร คณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน 
ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการค่ายเคมี

อาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  

ตามที่คณะผู้จัดโครงการได้รายงานการจัดงานในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตรใ์ห้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยังก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย และ ณ โอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้มาให้ความรู้และ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ณ บัดนี้ และขอ
อวยพรให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ 
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4. หนังขอบคุณการจัดโครงการ 
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5. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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6. รูปประกอบการด าเนินโครงการ 
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