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คํานํา 
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จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณ
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ตอไป หากมีขอเสนอแนะประการใด หลักสูตรฯ จะขอปรับปรุงในครัง้ตอไป 
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สวนท่ี 1   
สวนนํา 

 

หลักการและเหตุผล  
 ผลงานวิชาการเปนเอกสารหรือหลักฐานท่ีจัดทําข้ึนจากความรูความสามารถ ทักษะ

ประสบการณของอาจารยผูสอน ซ่ึงไดมาจากการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย  
สามารถนําไปใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลดี ทําใหการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพและเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ  นอกจากนี้จํานวนผลงานวิชาการของ
อาจารยเปนตัวบงชี้หนึ่งของระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ในปท่ีผานมาหลักสูตร
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดการมีจํานวนผลงานวิชาการของอาจารย
คอนขางนอย  เพ่ือสงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิชาการใหมากข้ึน  คณะจึงไดมีแนวคิดในการจัดหา
อุปกรณคอมพิวเตอรโนตบุคเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําเอกสารหรือคนหาขอมูลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการและการวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการและ
การวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

กิจกรรม 
ประเภท
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร
โนตบุคเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
การพัฒนาผลงาน
วิชาการและการวิจัย 
 

เชิงปริมาณ - จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การ
พัฒนาผลงานวิชาการและการวิจัย 

5 เครื่อง 

เชิงเวลา - ดําเนินโครงการแลวเสร็จในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

รอยละ 100 

เชิงตนทุน - ตนทุนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 105,000 บาท 
 

เปาหมาย 
 อาจารยในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จํานวน 5 คน 

สวนท่ี 2   
วิธีดําเนินการ 
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กิจกรรมรอง สนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการและการวิจัยของอาจารยประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ในโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการและการวิจัย 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 

การติดตามผลการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผลงาน
วิชาการและการวิจัย 

 
งบประมาณดําเนินงาน 
 

จากงบประมาณรายได ป พ.ศ. 2560 รหัสโครงการ 60P55107คทก17W02 แผนงานพ้ืนฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจการเกษตร จํานวน 105,000 บาท (-หนึ่งแสนหาพัน
บาทถวน-) 

 
กลุมเปาหมาย 
 

 อาจารยในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จํานวน 5 คน 
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

รายการ ย่ีหอ ราน/ผูวาจาง เลขครุภัณฑ รวม (บาท) 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ASUS บริษัท ไอที สมารท 

เซอรวิสจํากัด 
H3Nocv01R111091 

105,000 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ASUS บริษัท ไอที สมารท 
เซอรวิส จํากัด 

H3Nocv01R141095 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ASUS บริษัท ไอที สมารท 
เซอรวิส จํากัด 

H3Nocv01R176096 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ASUS บริษัท ไอที สมารท 
เซอรวิส จํากัด 

H3Nocv01R13809B 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ASUS บริษัท ไอที สมารท 
เซอรวิส จํากัด 

H3Nocv01R14309A 

 
 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจของอาจารยประจาหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 

ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงประลอง 
(WORKSHOP) มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 

3.17 1.34 ปานกลาง 

2. ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด ตารา/หนังสือ แหลง
เรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา  

3.50 1.10 มาก 

3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูอยาง มีประสิทธิภาพ  

3.67 1.30 มาก 

 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจของอาจารยประจาหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ตอ)  

ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับยุคสมัย  

4.00 1.00 มาก 
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5. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสาหรับนักศึกษาและอาจารยได
พบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานรวมกัน  

3.83 1.14 มาก 

6. มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  4.00 1.30 มาก 
คาเฉล่ียโดยรวม 3.64 1.20 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
พบวา อาจารยในหลักสูตรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 โดยประเด็นยอย
ท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 
มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสาหรับนักศึกษาและอาจารยได
พบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานรวมกัน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
จากงบประมาณรายได ป พ.ศ. 2560 รหัสโครงการ 60P55107คทก17W02 แผนงานขยายโอกาส

และพัฒนาการศึกษา ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนหลักสูตรธุรกิจการเกษตร จํานวน 105,000 บาท (-หนึ่งแสนหาพันบาทถวน-) ไดจัดดําเนินการ
จัดซ้ือโนตบุค จํานวน 5 เครื่อง และมีเลขครุภัณฑเรียบรอยแลว 

 

ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ    
จํ านวนอาจารย ท่ี มี คอม พิว เ ตอร โ น ตบุ ค เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ
และการวิจัย 

5  คน 5 คน บรรลุเปาหมาย 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการและการวิจัย 

5 เครื่อง 5 เครื่อง บรรลุเปาหมาย 

อาจารยมีผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

รอยละ 80 บรรลุเปาหมาย 

อาจารยมีผลงานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ 80 

รอยละ 100 บรรลุเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ    
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 

รอยละ 80 รอยละ 72.80 ไมบรรลุ
เปาหมาย 

 

ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 

 1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ผลการประเมินยังไม

บรรลุเปาหมายเนื่องจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมเอ้ืออํานวยเทาท่ีควร เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หองสมุด ตารา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล เปนตน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 


