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รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

 

โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

งบประมาณรายได้ประจ าปี 2560 

รหัสโครงการ 60P55107คทก16W01 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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บทท่ี 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 การบริหารการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มุ่งให้การศึกษาและ
ส่งเสริมความรู้เพื่อประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีไป
พร้อมกับภาคปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะรอบด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร โดยภาคปฏิบัติได้จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางเคมีอาหาร  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
และการแปรรูปอาหาร  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสาขาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยการได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้านบุคลากร วัสดุ งบประมาณ ครุภัณฑ์และ
การจัดการที่ด ีและให้บริการที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจ 

วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้การศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารให้ตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ประสงค์ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
1. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 164 คน 
2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จ านวน 6 คน 
 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

  จากงบประมาณงบประมาณรายได้ 2560 รหัสโครงการ 60OP55107คทก16W01แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
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 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ :  

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  1) จ านวนนักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

164 คน 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  1)  กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 

ร้อยละ 80 

 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา  1) ด าเนินโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 12 เดือน 

4. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน  1) ต้นทุนคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิโครงการ  244,585 บาท 

 

ความสอดคล้องของโครงการ 

 1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์คณะที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา และประเด็นที่ 9 การบริหารจัดการที่ดี 
  2. สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต แลการบริหารจัดการ 
  3. สอดคล้องกับงานด้านอ่ืนๆ (ระบุ).......................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วัน เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ 

 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 
วิธีการด าเนินการ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณรายได้ประจ าปี 2560
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีการด าเนินงาน 2 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1   
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมจัดหาวัสดุส าหรับใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

งบประมาณด าเนินงาน 

งบประมาณงบประมาณรายได้ 2560 รหัสโครงการ 60P33101คทก16W01 แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 244,585 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 164 คน 
2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จ านวน 6 คน 
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ตารางแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

     แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ผู้ขอเบิก ร้านค้า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร           
งบประมาณเงินรายได้ - - 105,791.00 215,849.00 321,640.00 
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน - - 105,791.00 215,849.00 321,640.00 
ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 105,791.00 215,849.00 321,640.00 
1.1 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 105,791.00 215,849.00 321,640.00 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร - - 95,791.00 148,794.00 244,585.00 
     60P55107คทก16W01  โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร - - 95,791.00 148,794.00 244,585.00 
        24/2560  โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   

นายธนกร ราชพิลา 
   

18,380.00 
 - 

18,380.00 
 

       49/2560  ซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 
 

นายธนกร ราชพิลา 
 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สกลรวม
กิจ - 

15,600.00 
 
 

15,600.00 
 
 

      50/2560  ค่าวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 นายธนกร ราชพิลา 

ล้านน๊อต 
(2006) - 

17,600.00 
 17,600.00 

      51/2560  ค่าวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 นายธนกร ราชพิลา 

ล้านน๊อต 
(2006) - 

19,200.00 
 19,200.00 

      57/2560  ค่าเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนอบรม 
 

นายธนกร ราชพิลา 
   

44,340.90 
 - 

44,340.90 
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แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ผู้ขอเบิก ร้านค้า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
      62/2560  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 

นายธนกร ราชพิลา 
 

มิสเตอร์ป๋อง 
 

5,000.00 
 - 

5,000.00 
 

        76/2560  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารรายวิชาโภชนศาสตร์ 
 
 

ผศ.ฐิติรัตน์  
แว่นเรืองรอง 
 

ร้านคูณค า 
 
 3,500.00 - 3,500.00 

       79/2560  ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 
 
 
 

นางสาวกิ่งกาญจน์ 
ป้องทอง 
 
 
 

สหกรณ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
จ ากัด 
 

- 
 
 
 
 

7,000.00 
 
 
 
 

7,000.00 
 
 
 
 

       80/2560  ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 
 
 

นายธนกร ราชพิลา 
 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ซิน ซิน 
สกลนคร 

- 
 
 

4,489.00 
 
 

4,489.00 
 
 

      85/2560  ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 
 นายธนกร ราชพิลา 

ร้าน ธนพล ป้าย
สวย 810 - 810 

      86/2560  ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
 นายธนกร ราชพิลา 

นางกฤษตยา   
ตุพิลา 5,500.00 - 5,500.00 

     87/2560  ซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 
 
 
 

ผศ.พรรณนภา หาญ
มนตรี 
 
 
 

สหกรณ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
จ ากัด 
 

- 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 

     93/2560  ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลเพ่ือใช้ในส าหรับจักรอุตสาหกรรมอาหารถังเก็บน้ ามัน
หมายเลขครุภัณฑ์09.83.01/2558 

นายธนกร ราชพิลา 
 

บ.เอส.พี.
ปิโตรเลียม  

- 
 

3,640.00 
 

3,640.00 
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แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ผู้ขอเบิก ร้านค้า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ผู้ขอเบิก ร้านค้า 
ค่าใช้สอย/งบ

สรก. 
ค่าวัสดุ/งบ

สรก. รวม 
               94/2560  ซื้อวัสดุผักผลไม้ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโน
ดลยีการาอาหาร 

นางสาวกิ่งกาญจน์ 
ป้องทอง 

นางสาวขนิษฐา  
สกุลหงส์ทอง - 5,480.00 5,480.00 

               95/2560  ค่าวัสดุสารเคมีสิ้นเปลื้องเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการาอาหาร 

นายโกวิทย์ พัชร
บุษราคัมกุล 

หจก.ไอเค้น ไซ
เอนทิฟิค - 24,893.55 24,893.55 

               96/2560  ซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ผศ.พรรณนภา หาญ
มนตรี 

บริษัท ไอที 
สมาร์ท เซอร์วิส 
จ ากัด - 5,960.00 5,960.00 

               98/2560  ค่าวัสดุสารเคมีส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร นายธนกร ราชพิลา 

หจก.ไอเค้น ไซ
เอนทิฟิค - 24,931.00 24,931.00 

               99/2560  จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการสนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 
 

นายโกวิทย์ พัชร
บุษราคัมกุล ปักธงชัย 18,260.00 - 18,260.00 

                      รวมเบิกจ่ายในโครงการ - - 95,790.90 148,793.55 244,584.45 
                          คงเหลือในโครงการ - - 0.1 0.45 0.55 
                       รวมเงินทั้งสิ้น - - 105,791.00 215,849.00 321,640.00 
                     รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น - - 105,790.90 215,848.55 321,639.45 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนสอน  การจัดสภาพแวดล้อมการส าหรับ
การเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  โดยประเมินจากนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 4 ชั้นปี 

รายการประเมิน 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

1. ด้านห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
1.1) มีจ านวนห้องเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

 

3.93 

 

0.240 

 

มาก 

   1.2) มีตารางการใช้ห้องเรียนอย่างชัดเจน 3.98 0.156 มาก 

   1.3) มีจ านวนโต๊ะ/เก้าอ้ีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและพร้อมใช้งาน 4.19 0.46 มาก 

   1.4) มีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและพร้อมใช้
งาน เช่น ไมโครโฟน เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ 

3.67 0.484 มาก 

   1.5) มีความสะอาด 4.20 0.907 มาก 

   1.6) มีแสงสว่างเพียงพอ 4.01 0.156 มาก 

   1.7) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 3.99 0.175 มาก 

รวม 3.99 0.178 มาก 

2. ด้านห้องปฏิบัติการ 

   2.1) มีเครื่องมือ/อุปกรณ์เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

 

4.14 

 

0.446 

 

มาก 

   2.2) มีตู้หรือที่จัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์เพียงพอและเป็นระเบียบ 3.96 0.488 มาก 

   2.3) เครื่องมือ/อุปกรณ์มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการใช้งาน 4.19 0.654 มาก 

   2.4) มีความสะอาด 4.14 0.348 มาก 

   2.5) มีแสงสว่างเพียงพอ 3.81 0.422 มาก 

   2.6) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 4.12 0.773 มาก 

รวม 4.06 0.145 มาก 
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รายการประเมิน 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

3. พ้ืนที่ส าหรับท างานนอกเวลาของนักศึกษา 
3.1) มีสถานที่ส าหรับนั่งพักระหว่างรอเรียน 

 

3.96 

 

0.710 

 

มาก 

  3.2) มโีต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนั่งพักระหว่างรอเรียนเพียงพอและพร้อมใช้งาน 4.21 0.749 มาก 

รวม 4.08 0.176 มาก 

4. การจัดการเรียนการสอน 
4.1) มีหนังสือต าราและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ศึกษาใน
หลักสูตรอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน  

 

3.90 

 

0.380 

 

มาก 

  4.2) มีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆเพียงพอและพร้อมใช้งาน 3.75 0.5 มาก 

  4.3) มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการสอน 4.07 0.767 มาก 

รวม 3.90 0.160 มาก 

5. สื่ออิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ฐานข้อมูล    

   5.1)มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วถึงและสะดวกต่อการใช้งาน 3.89 0.531 มาก 

   5.2) สัญญาณอินเตอร์เน็ตชัดเจนและรวดเร็วเหมาะสมกับการใช้งาน 4.15 0.664 มาก 

  5.3) มีคอมพิวเตอร์ให้บริการเพื่อการเรียนรู้และเพ่ือการสืบค้น 4.14 0.348 มาก 

  5.4) มีฐานข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือการสืบค้น 3.81 0.422 มาก 

รวม 3.99 0.173 มาก 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาท้ังด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม 

4.14 0.773 มาก 

7. การให้บริการทั่วไปของเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 4.09 0.767 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.20 มาก 
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เกณฑ์การแปลความหมาย Rating Seale 5 ระดับ 

    

    

   

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อยมาก 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินการ 

         โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณรายได้ประจ าปี 2560 แผนงานขยาย
โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินงาน 10 
กิจกรรมการ โดยมีผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ 

1.ด้านห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 3.99  ระดับ มาก 
2.ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.06  ระดับ มาก 
3.พื้นที่ส าหรับท างานนอกเวลาของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.08 ระดับ มาก 
4.ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.90  ระดับ มาก 
5.ด้านสื่ออิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.99  ระดับ มาก 
6.ด้านกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ย

4.14  ระดับ มาก 
7.ด้านการให้บริการทั่วไปของเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.09  ระดับ มาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้าน  เท่ากับ 4.03  ระดับมาก 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. นักศึกษาบางส่วนยังขาดความสนใจในด้านต่างๆจึงต้องมีการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนและการท ากิจกรรมมากข้ึน 
2. นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
3. นักศึกษาบางส่วนขาดความม่ันใจและไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมวัสดุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากของเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย 
2. เพ่ิมจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้นและเร็วขึ้น 
3. เพ่ิมพ้ืนที่เพ่ือใช้ท างานนอกเวลาเรียนให้มากขึ้น 
4. เพิ่มกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

 

 

 


