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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
โครงการบริหารงานทั่วไป
61A77110คทก01W02

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คานา
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทาโครงการบริหารงาน
ทั่ว ไป รหั ส โครงการ 61A77110คทก01W02 โดยมี วัต ถุประสงค์เพื่ อ ให้ การศึกษาระดับ สู งในกลุ่ ม วิช า
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ให้การศึกษาใน
รายวิช าพื้น ฐานทางเกษตรและวิช าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา บริการทางวิชาการแก่ชุมชน นักศึกษาได้
ดาเนิ นกิจกรรการทานุ บ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม และบัณ ฑิตสามารถประยุกต์แนวปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
คณะได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จึงขอรายงานและสรุปผลการดาเนินโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

นางสุพัตรา หล้าชาญ
หัวหน้าโครงการ

3

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
วิธีดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติพร้อมคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
3. แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายจ่าย

หน้า
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
5
6
7
7

4

ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การบริห ารการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใช้หลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล และภูมิคุ้มกันในตนเอง
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ของคณะพร้อมกับดาเนินการเรียนการสอนให้นักศึกษาสาขา
ที่เกี่ยวข้อง จาเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในแต่ละสาขาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จาเป็นต้องดาเนินงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ จาเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยสนับสนุนด้านบุคลากร วัส ดุ งบประมาณ ครุภัณฑ์และการจัดการที่ดี และให้บริการที่เอื้อต่อ
การดาเนินภารกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับพันธกิจ ด้านการ
เรีย นการสอน การวิจั ย การบริการวิช าการ และการทานุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรม และการบริห าร
จัดการที่มีคุณภาพ
งบประมาณ
หมวดรายจ่าย

รายการงบประมาณ

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
ใช้สอย และวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน
2.1.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าจ้างเหมา

2.1.3 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงาน
2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รวม

งบประมาณ
ปี 2561

ชี้แจงรายละเอียด

179,580

50,000

รวมใช้สอย 50,000 บาท
1) 1) ค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2) 2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
129,580 รวมค่าวัสดุ 129,580 บาท
ค่าวัสดุสานัก งาน วัสดุคอมพิ วเตอร์ วัสดุงานช่าง ค่ า
วัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น

179,580
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จานวนรายการจัดซื้อจัดหาวัสดุ -อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
รายการ

วัดกิจกรรม
ที่

20

1

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ร้ อ ยละวั ส ดุ -อุ ปกรณ์ ที่ เพี ย งพ อ ต่ อ ก ารสนั บสนุ นพั นธกิ จ ขอ ง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ร้อยละ

80

วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1

ร้อยละ

80

1

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
1) บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 856 คน
2) วัสดุ-อุปกรณ์ในการสนับสนุนพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 รายการ
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ส่วนที่ 2
วิธีดาเนินการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับ
จั ด สรรงบประมาณ จากงบประมาณแผ่ น ดิ น โครงการบริ ห ารงานทั่ ว ไปคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
61A77110คทก01W02 จานวนเงิน 179,580 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
คณะดาเนินการจัดสรรงบเพื่อการบริหารงาน ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 856 คน
2) วัสดุ-อุปกรณ์ในการสนับสนุนพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 รายการ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. ใช้แบบประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยแบบประเมินดังกล่าวมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Ratting scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในลาดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในลาดับมาก
3 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในลาดับปานกลาง
2 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในลาดับน้อย
1 หมายถึง มีผลการประเมินอยู่ในลาดับต้องน้อยที่สุด
2. การบริหารงานของคณะตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ล ะหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒ นานั กศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน
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3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

วิธีการเก็บข้อมูล
1. แจกแบบประเมินเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายข้างต้น
2. เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการประเมินผลครั้งนี้ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ป ระกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ เนื้อหา
(Content Analysis)

เกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณ (Rating Scale) 5 ระดับ
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน โครงการบริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีการเกษตร
61A77110คทก01W02 จานวนเงิน 179,580 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ผลดาเนินการเพื่อการบริหารงาน ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลการประเมินการบริหารของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ผศ.ชุมพล ทรงวิชา) ในภาพรวม พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( X̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน จานวน 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านภาวะผู้นา/คุณลักษณะของผู้นา ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ดี
( ̅X = 4.06)
2) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม พบว่า มี ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ดี ( ̅X = 4.15)
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 การบริหารงานของคณะตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)
3. แบบสรุ ป การใช้ จ่ า ยงบประมาณเงิน แผ่ น ดิ น ของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 *รายการเบิกจ่ายดังเอกสารแบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงิน รายได้ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 3)
รายการ
1. ค่าใช้สอย
2. ค่าวัสดุ
รวม

งบที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)
45,805
133,775
179,580

งบประมาณที่
ใช้จ่าย(บาท)
45,805
133,775
179,580

คงเหลือ
0
0
0

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณได้รับทั้งสิ้น
179,580.00 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 179,580.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการเบิกจ่ ายร้อยละ 100.00 สรุป
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ปัญหาอุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.

จานวนผลงานทางวิชาการเมื่อเทียบสัดส่วนกับจานวนอาจารย์พบว่ามีจานวนน้อย
คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย
ตาแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย
คุณภาพของหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
งบประมาณสนับสนุนงบดาเนินงานของคณะมีน้อย

ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรพัฒ นาระบบการกากับติดตาม และส่ งเสริม ให้ อาจารย์ที่ ได้รับทุ นวิจัย ได้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามกาหนด
2. ควรทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ รายบุ คคลให้ชัดเจน และมี
ระบบการส่งเสริม สนับสนุน และกากับติดตามให้อาจารย์ดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. ควรพัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุน และกากับติดตามการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้
4. คณะ/มหาวิทยาลัยควรหาแนวทาง/หาแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบดาเนินงานของคณะ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 2
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ภาคผนวก 3

