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3
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนโครงการที่ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
1. เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย บุคคลกร ผูสนใจ ไดมีสวนรวมและมีความรูเกี่ยวกับประเพณีขอขมา
บูชาครูใหญสัตวศาสตร กอใหเกิดความตระหนักรูคุณคาของสรรพสัตว (สัตวที่ใชในการเรียนการสอนและการ
ทดลองวิจัย) ที่กอคุณูปการใหกับมวลมนุษยชาติ
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ที่

รายการ

วัน/เดือน/ป

1

วางแผน (PLAN)

10 ก.ค. 2560

2

3

4

รายละเอียด

1. ประชุมและวางแผนการดําเนินโครงการ
2. ติดตอประสานงาน สถานที่
3. มอบหมายแตละฝายรับผิดชอบ
ดําเนินการ (DO)
20 - 24 ก.ค. 2560 1. จัดทําโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. แจงรายละเอียดโครงการและประชาสัมพันธ
3. ดําเนินโครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชา
ครูใหญสัตวศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สรุปและประเมินผลการ 29 - 30 ก.ค. 2560 1. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน (Check)
2. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
3. รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
ประเมินผลและปรับปรุง
2 ส.ค. 2560
1. ประเมินผลการดําเนินงาน
(Act)

ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมโครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ
สัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

รอยละ

1.เพศ
ชาย

94

59.49

หญิง

64

40.51

อาจารย

9

5.70

นักศึกษา

149

94.30

ตําแหนง

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของโครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสัตวศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หัวขอ

คาเฉลี่ย

SD

รอยละ ความพึงพอใจ

1 ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการจัดโครงการ

4.25

0.75

85.07

มาก

2 สามารถนําประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต

4.18

0.68

86.66

มาก

3 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

4.24

0.80

86.79

มาก

4 สถานที่ในการจัดโครงการ

4.27

0.77

85.10

มาก

5 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม

4.08

0.81

85.35

มาก

6 ความเหมาะสมของการจัดโครงการ

4.15

0.81

84.69

มาก

7 ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดโครงการ

4.24

0.73

84.79

มาก

8 ตองการใหจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในโอกาสตอๆ ไป

4.24

0.78

86.79

มาก

4.21

0.76

85.66

มาก

ความพึงพอใจตอโครงการ

ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

5
มาตรฐานเกณฑการใหคะแนน
แบบประเมินที่เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
4.51-5.00
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
2.51-3.50
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
1.00-1.50
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการดําเนินโครงการผูเขารวมโครงการฯ
1. อยากใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีกทุกป
2. ระยะเวลาการดําเนินโครงการสั้นเกินไป

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ชื่อโครงการ
โครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.2 ลักษณะโครงการ
ประเภท  โครงการตอเนื่อง  โครงการพัฒนาเดิม  โครงการใหม
วิธีดําเนินการ  ดําเนินงานเอง  รวมมือกับหนวยงาน สาขา/คณะ
1.3 หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสัตวศาสตร ใชหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนภาคปฏิบัติ
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพและมีความพรอมทางวิชาการที่เหมาะสม นอกจากนี้สาขาวิชายังสงเสริม
การจั ด กิ จ กรรมของนั กศึ กษาในด า นอื่น ๆ เพื่อเสริมคุณลักษณะของการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ที่มีทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา ใหแกนักศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ
สาขาวิช าสั ตวศาสตร ไดเล็ งเห็ นวา กิจ กรรมทางวัฒ นธรรมประเพณี ทองถิ่น ที่เ กี่ย วของกั บการทํา
เกษตร และงานในดานสายวิชาชีพสัตวศาสตร สามารถใชเปนเครื่องมือหนึ่ง ในการชวยเสริมสรางคุณลักษณะ
ในดานดังกลาวใหแกบัณฑิตได โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ทั่วโลกไดตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว (animal
welfare) การเลี้ยงดูสัตวอยางมีเมตาธรรม เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เนื่องจากสัตวเลี้ยงเหลานั้นไดรับ
การจัดการเลี้ยงดูอยางมีธรรมาภิบาลจากนักสัตวบาล ไมมีความเครียด ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการ “ทําบุญ
สืบสานประเพณี ขอขมาบูช าครูใหญ สัตวศาสตร” ขึ้น เพื่อตอบโจทยดานการพัฒนานักศึกษาดานทักษะ
อารมณ (EQ) สํ านึ กและตระหนั กเห็ น คุ ณ ค าชี วิ ต ของเพื่ อ นสั ต ว ร ว มโลกที่ มีคุ ณาปการสํ าคั ญยิ่ งแกม วล
มนุษยชาติ และวาที่บัณฑิตของสาขาวิชาสัตวศาสตร ไดเรียนรูการปรับตัวและการทํางานรวมกัน ทั้งกับ
นักศึกษา คณาจารย กับผูอื่นที่สนใจเขารวมกิจกรรม และชุมชนทองถิ่น ซึ่งนาจะกอใหเกิดการตระหนักใน
คุณคา ทั้งคุณคาทางวัฒนธรรมและคุณคาทางสังคม เปนการสรางเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ)
ทางสติปญญา (IQ) และดานศีลธรรม (MQ) นอกจากนี้ยังเปนการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ
อันดีที่บรรพบุรุษไดรวมสรางขึ้นมา
ทายที่สุดแลว ผลลัพธที่ได จะเปนสิ่งที่ชวยเสริมการบรรลุพันธะกิจของสาขาวิชาฯ ซึ่งสอดคลองกับ
พันธะกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.4 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย บุคคลกร ผูสนใจ ไดมีสวนรวมและมีความรูเกี่ยวกับประเพณีขอขมา
บูชาครูใหญสัตวศาสตร กอใหเกิดความตระหนักรูคุณคาของสรรพสัตว (สัตวที่ใชในการเรียนการสอนและการ
ทดลองวิจัย) ที่กอคุณูปการใหกับมวลมนุษยชาติ
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1.5 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร บุคลากรและคณาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตรรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมากของผูมาเขารวมโครงการ
1.6 ความสอดคลองของโครงการ
1.5.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรคณะที่ 2) การพัฒนานักศึกษา 7) การสรางเสริมเครือขายการเรียนรู
1.5.2 สอดคลองกับแผนพัฒนา 4 ป (ฉบับผูบริหาร) 5) ดานกิจกรรมนักศึกษา
1.7 การบูรณาการโครงการ
 การจัดการเรียนการสอน
 การวิจัย ระบุโครงการวิจยั
 การปฏิบัติงาน (ที่ไมเกี่ยวของกับการสอน)
 อื่นๆ (ระบุ) การมุงเนนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.8 ผูรับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.9 วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ฟารมสาธิตสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8
สวนที่ 2
วิธีการดําเนินโครงการ
2.1ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ที่
รายการ
1
2

3

4

วางแผน (PLAN)

วัน/เดือน/ป

รายละเอียด

10 ก.ค. 2560

1. ประชุมและวางแผนการดําเนินโครงการ
2. ติดตอประสานงาน สถานที่
3. มอบหมายแตละฝายรับผิดชอบ
ดําเนินการ (DO)
20 - 24 ก.ค. 2560 1. จัดทําโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. แจงรายละเอียดโครงการและประชาสัมพันธ
3. ดําเนินโครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชา
ครูใหญสัตวศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สรุปและประเมินผลการ 29 - 30 ก.ค. 2560 1. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน (Check)
2. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
3. รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
ประเมินผลและปรับปรุง
2 ส.ค. 2560
1. ประเมินผลการดําเนินงาน
(Act)

2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินโครงการ
2.3 กลุมเปาหมาย
ที่
ประเภทกลุมเปาหมาย
1 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร
2 คณาจารยและบุคลากรสาขาวิชา
สัตวศาสตร
รวม

จํานวนเปาหมาย(คน)
80
9

จํานวนเขารวม(คน)
149
9

80

158

2.4 งบประมาณดําเนินโครงการ
1. งบประมาณโครงการ
งบประมาณแผนดิน (ปงบประมาณ 2560)
โครงการนี้ใชงบประมาณการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร
รหัส 60A66114คทก14W01
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โครงการจั ดการเรี ย นการสอนสาขาวิ ช าสั ตวศาสตร หลั กสู ต รสั ต วศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน (150 บาท x 80 คน)
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาวัสดุและอุปกรณตางๆ ในการดําเนินกิจกรรม เปนเงิน 2,000 บาท
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
*
ราคาตอหนวย
เปนจํานวนเงิน
อั*นดับ
รายการ
จํานวน หนวย
(บาท)
(บาท)
ห
ม
คาอาหาร
า1
คาอาหารกลางวัน
150
80
คน
12,000
ย
คาวัสดุ
เ
คาวัสดุและอุปกรณตางๆ
ห2
2,000
1
ชุด
2,000
ในการดําเนินกิจกรรม
ตุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน
14,000
ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหและการประเมินผลโครงการ
3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการจัดโครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ในส ว นของการประเมิน ความพึง พอใจของผู เขาร ว มโครงการ มีนั กศึกษา
คณาจารยและบุคลากร เขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามจํานวน 158 คน เปนเพศชาย 94 คน เพศ
หญิง 64 คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งโครงการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76)
รายละเอียดดังตารางที่ 3 อีกทั้งยังมีขอเสนอแนะจากผูตอบแบบประเมิน รายละเอียดแสดงดานทาย
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ
สัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หัวขอ

คาเฉลี่ย

SD

รอยละ ความพึงพอใจ

1 ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการจัดโครงการ

4.25

0.75

85.07

มาก

2 สามารถนําประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต

4.18

0.68

86.66

มาก

3 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

4.24

0.80

86.79

มาก

4 สถานที่ในการจัดโครงการ

4.27

0.77

85.10

มาก

5 รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม

4.08

0.81

85.35

มาก

6 ความเหมาะสมของการจัดโครงการ

4.15

0.81

84.69

มาก

7 ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดโครงการ

4.24

0.73

84.79

มาก

8 ตองการใหจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในโอกาสตอๆ ไป

4.24

0.78

86.79

มาก

4.21

0.76

85.66

มาก

ความพึงพอใจตอโครงการ

ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสัตวศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. อยากใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีกทุกป
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3.2 ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 คน
80 ของเปาหมายทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมากของผู รอยละ 85
มาเขารวมโครงการ

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
(บรรลุ/ไมบรรลุ)
158 คน

บรรลุ

85.66

บรรลุ
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สวนที่ 4
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน
จากการจัดโครงการทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ในส ว นของการประเมิน ความพึง พอใจของผู เขาร ว มโครงการ มีนั กศึกษา
คณาจารยและบุคลากร เขารวมโครงการและตอบแบบสอบถามจํานวน 158 คน เปนเพศชาย 94 คน เพศ
หญิง 64 คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งโครงการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76)
4.2 ปญหาและอุปสรรค
1. ฝนตกทําใหนักศึกษาบางรายมาสาย
4.3 ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการครั้งตอไป
1. อยากใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีกทุกป
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สวนที่5
ภาพกิจกรรม/โครงการ
5.1 ภาพประธานกลาวเปดงาน

5.2 พระสงฆเจริญพุทธมนต
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5.3 รวมทําบุญตักบาตร
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5.4 กิจกรรมบูชาครูใหญ

