รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัส 61A77110คทก17W01

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัส 61A77110คทก17W01

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

คำนำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทาเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณ
แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจการเกษตร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปรายงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการจัดการกิจกรรม
ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด หลักสูตรฯ จะขอปรับปรุงในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
วิธีดำเนินโครงกำร
กลุ่มเป้ำหมำย

1
1
1
1
3

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ส่วนที่ 2 วิธีกำรดำเนินกำร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล

3
5
5

งบประมำณดำเนินงำน
ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล

5
8
8

ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินกำร
ผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ปัญหำและอุปสรรค

12
12
13

ข้อเสนอแนะ
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติและคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

13
14
13

1

ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
หลักกำรและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2559-2562 และ
จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้หลักสูตรมี คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
ใช้ห ลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ในการบริห ารจัดการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับ
หลัก วิชาการ การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ และการปฏิบัติ ง านสหกิ จ ศึก ษา เพื่อพั ฒ นาศัก ยภาพ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรในหลักสูตรได้
พัฒนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณ
สาหรับการดาเนินงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
คุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทัก ษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่สังคม และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่ อ ให้บุคลากรในหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาบริห ารธุร กิ จการเกษตร ได้
พัฒนาด้านวิชาการ
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตรได้รบั การนิเทศงานตามกระบวนการ
3. เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิธีกำรดำเนินโครงกำร
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำผลงำนสำยวิชำกำรในหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร
ขั้นวำงแผน (P)
1) สารวจความต้องการด้านวิชาการ (ตุลาคม 2560)
2) ขออนุมัติโครงการ (ตุลาคม 2560)

2

ขั้นดำเนินกำร (D)
- ดาเนินโครงการพัฒนาตนเอง (ตุลาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561)
ขั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผลโครงการ (สิงหาคม ถึง กันยายน 2561)
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
- รายงานผลการพั ฒ นาตนเองและเสนอวิธีก ารปรับปรุงกิจ กรรมในครั้ง ต่อไป (กันยายน
2561)
กิจกรรมที่ 2 นิเทศนักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำและฝึกงำนในหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิตสำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร
ขั้นวำงแผน (P)
1) วางแผนและกาหนดผู้รับผิดชอบ (ตุลาคม 2560)
2) ขออนุมัติโครงการ (ตุลาคม 2560)
ขั้นดำเนินกำร (D)
1) กาหนดตารางและประสานงานออกนิเทศนักศึกษา (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560)
2) ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (มกราคม ถึง
กรกฎาคม 2561)
ขั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผลโครงการ (สิงหาคม ถึง กันยายน 2561)
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
- รายงานผลการดาเนินงานและเสนอวิธีการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป (กันยายน 2561)
กิ จ กรรมที่ 3 กำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำ
บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
ขั้นวำงแผน (P)
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ (ตุลาคม 2560)
2) ขออนุมัติโครงการ (ตุลาคม 2560)
ขั้นดำเนินกำร (D)
1) ดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561)
ขั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผลโครงการ (สิงหาคม ถึง กันยายน 2561)
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
- รายงานผลการดาเนินงานและเสนอวิธีการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป (กันยายน 2561)

3

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และจำนวนเป้ำหมำย
กิจกรรม

กลุ่มเป้ำหมำย

1

การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผลงานสายวิชาการในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
นิเทศนักศึกษาปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาและฝึกงานในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

2
3

จำนวนเป้ำหมำย
บุคคล
สิ่งของ
5
51
161

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
คน
5
1
2. นักศึก ษาในหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุร กิ จ ร้อยละ
100
2
การเกษตรที่ ล งทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจ ศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีก ารศึก ษา 2/2560 ได้เข้าปฏิบัติงาน
และฝึกงาน และได้รับการนิเทศการปฏิบัติงาน
3. นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ร้อยละ
100
3
บริหารธุรกิจการเกษตร ได้รับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตร
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1. บุ ค ลากรสายวิช าการในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ร้อยละ
90
1
สาขาวิช าบริห ารธุร กิ จ การเกษตรมี ค วามพึ ง พอใจต่อ การ
พัฒนาด้านวิชาการ
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วท.บ.(บริหารธุรกิจ ร้อยละ
90
2
การเกษตร) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2560 มีความพึ งพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
การนิเทศ

4

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
3. นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ร้อยละ
90
3
บริหารธุรกิจการเกษตร มีความพึงพอใจต่อรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร
4. นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ร้อยละ
90
3
บริหารธุรกิจการเกษตร ผ่านเกณฑ์การเรียนการสอนที่จัดการ
เรียนการสอน

5

ส่วนที่ 2
วิธีดำเนินกำร
โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.
2561 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการดาเนินงาน 3 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 2 นิ เทศนัก ศึ ก ษาปฏิบั ติงานสหกิ จ ศึก ษาในหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
บริหารธุรกิจการเกษตร
กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาบริห ารธุรกิ จ
การเกษตร

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

งบประมำณดำเนินงำน
จากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 รหัส โครงการ 61A77110คทก17W01 แผนงาน
ขยายโอกาสและพั ฒ นาการศึก ษา ผลผลิ ต : ผู้ส าเร็จ การศึก ษาด้านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จานวน 244,339บาท (-สองแสนสี่
หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน-)

กลุ่มเป้ำหมำย
1. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จานวน 192 คน
2. อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จานวน 5 คน
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ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
60A55107คทก17W01 โครงกำรกิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร
รายการ
ผู้ขอเบิก
ร้าน/ผู้ว่าจ้าง
ค่าใช้สอย
95,790.00
4/2561 เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ นงานและการเรี ย นการสอน
สาขาธุรกิจการเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จากัด
5/2561 ลงพื้ นที่ สัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงปลาในกระชุ ง
4,090.00
ตามโครงการ AQUADATP - THAILAND
นายนราวุธ ระพันธ์คา
12/2561 เพื่ อด าเนิ นโค รงการนิ เท ศสห กิ จศึ ก ษา ปี
2,740.00
การศึกษา 2560 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
ส ห ก ร ณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
17/2561 เพื่อไว้ใช้ในการดาเนินงานของสาขาวิชา
นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ สกลนคร จากัด
18/2561 เพื่อไว้ใช้ในการดาเนินงานของสาขาวิชา
นายนราวุธ ระพันธ์คา
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จากัด
19/2561 เพื่อไว้ใช้ในการดาเนินโครงการนิเทศสหกิจศึกษา
9,000.00
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปี 2560
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก นายวินิจฉัย เหลาแตว
20/2561 เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
2,170.00
21/2561 นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
1,690.00
22/2561 นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก 1,150.00
23/2561 เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
1,280.00
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นายนราวุธ ระพันธ์คา
25/2561 เพื่ อ ไว้ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
ส ห ก ร ณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
การเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
สกลนคร จากัด
26/2561 เพื่ อ ไว้ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
ส ห ก ร ณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
การเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
สกลนคร จากัด

ค่าวัสดุ
96,899.00

รวม
192,689.00

14,200.00

14,200.00

-

4,090.00

-

2,740.00

16,014.00

16,014.00

2,650.00

2,650.00

-

9,000.00

-

2,170.00
1,690.00
1,150.00

-

1,280.00

5,779.00

5,779.00

20,759.00

20,759.00
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ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)
ร้าน/ผู้ว่าจ้าง
ร้าน เอฟแอนด์เอ็มก๊อปปี้ปริ้น

นายอรุณ มูลรัตน์
ส ห ก ร ณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
สกลนคร จากัด
ส ห ก ร ณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
สกลนคร จากัด
นายอรุณ มูลรัตน์
นางบัวลี อินทร์เจริญ
ห้างหุ้ นส่วนจากัด สมศั กดิ์การพิ มพ์
กรุ๊ป

ค่าใช้สอย
18,621.00

ค่าวัสดุ
-

รวม
18,621.00

10,970.00

-

10,970.00

17,000.00

-

17,000.00

-

3,398.00

3,398.00

-

25,905.00

25,905.00

25,600.00

-

25,600.00

1,450.00

-

1,450.00

95,761
29

8,125.00
8,125.00
96,830.00 192,591.00
69
98.00

4

รายการ
ผู้ขอเบิก
27/2561 เพื่อไว้ใช้ในงานของสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
2 8 /2 5 6 1 เพื่ อเข้ าร่ ว ม การป ระ ชุ ม วิ ช าการ ด้ าน
เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์ เก ษ ต ร เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์ ก าร อ าห าร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
35/2561 เพื่ อไว้ใช้ในการรักษาความปลอดภั ยของอาคาร
ปฏิ บั ติ ก ารทางธุ ร กิ จ การเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
38/2561 เพื่ อไว้ใช้ในการดาเนิ นงานจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
39/2561 เพื่ อไว้ใช้ในการดาเนิ นงานจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
45/2561 เพื่อไว้ใช้ในการบริการจัดการงานสาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
46/2561 เพื่อไว้ใช้ในการดาเนินโครงการนาเสนอโครงงาน
สหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2560
นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
48/2561 เพื่ อ ไว้ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอมนของ
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
รวมเบิกจ่ำยในโครงกำร
คงเหลือในโครงกำร
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์

การประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ต่อการพัฒ นานักศึกษา และต่อ
การใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมสาหรับการจั ดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของอาจารย์ 5
คน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตรจานวน 4 ชั้นปี มี
รายละเอียดดังนี้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวคิดของ Likert scale ซึ่งได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น้อย
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
ซึ่ง คะแนนที่ ได้น ามาแปลผลโดยใช้ค่ าเฉลี่ย ถ่ว งน้าหนั ก (Weight mean scale) เป็ น เกณฑ์
สามารถแปลผลคะแนนที่ได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตำรำงที่ 1 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร (กิจกรรมที่ 1)
ประเด็นกำรประเมิน
ด้ำนกำรบริหำรอำจำรย์
1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
2. มีแผนการธารงรักษาให้ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีการจัดการคุณภาพอาจารย์สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตร
4. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
5. มีการมอบหมายภาระหน้าที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ
6. มีระบบกาหนดภาระงาน และสนับสนุนการสอนที่ชัดเจน
ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
1. มีการสารวจความต้องการพัฒนาตนเอง
2. ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมใหม่สร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
5. นาผลการประเมินการสอนมาใช้พฒ
ั นาศักยภาพการสอน
รวมเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย
4.50
4.40
4.20

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำม
มำตรฐำน
พึงพอใจ
0.64
มำกที่สุด
0.89
มาก
0.84
มาก

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.60
4.52
4.20
4.80
4.60
4.60
4.40
4.51

0.55
0.66
0.84
0.45
0.89
0.55
0.55
0.62

มากที่สุด
มำกที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มำกที่สุด

จากตารางที่ 1 จากการสอบถามความพึง พอใจของอาจารย์ในหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ต่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.51 ± 0.62) โดยด้านการบริหารอาจารย์ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.50 ± 0.64) โดยประเด็นย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการจัดการ
คุณภาพอาจารย์สอดคล้อ งกับมาตรฐานหลักสูตร, มี การกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และมี ก ารก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับ ผิดชอบอย่างชัดเจน ตามล าดับ ส่วนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.52 ± 0.66) โดยประเด็น
ย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมสนับสนุน
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน และส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
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ตำรำงที่ 2 ความพึงพอใจต่อการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (กิจกรรมที่ 2)

สหกิจศึกษำมีประโยชน์ต่อองค์กรของท่ำน

4.50

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.63

1. ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัตงิ าน

4.53

0.65

มากที่สุด

2. มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง
3. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
อนาคต

4.53

0.60

มากที่สุด

4.45

0.64

มากที่สุด

ข้อคิดเห็นต่อกำรนิเทศของอำจำรย์

4.20

0.89

มำก

4.46

0.83

มากที่สุด

3.85

1.14

มาก

4.38

0.76

มากที่สุด

4.13

0.81

มาก

4.33

0.78

มำกที่สุด

ประเด็นกำรประเมิน

1. การนิเทศงานของอาจารย์มปี ระโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและสถานประกอบการ
2. จานวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ
3. คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ/ประสานงานของศูนย์สหกิจ
ศึกษา
รวมเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
มำกที่สุด

จากตารางที่ 2 จากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.33 ± 0.78)
โดยประเด็นย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน,
มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง และการนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
และสถานประกอบการ ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 3 ความพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรีย นการสอนในหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจการเกษตร (กิจกรรมที่ 3)
ประเด็นกำรประเมิน
1. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
2. อากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความ
เหมาะสม
3. ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้
อาจารย์เหมาะสม
4. แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม
5. ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรถูกต้อง ภาพ
ไม่บิดเบี้ยว
6. ระบบเสียงและเครือ่ งขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟัง
ชัดเจน
7. พื้นที่ทั้งภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคาร
สะอาด
8. มีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ
9. มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก
10. มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ
11. ห้องน้าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น
12. ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม รวดเร็ว
13. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลในการขอใช้บริการรวดเร็ว
สะดวก
14. เจ้าหน้าที่ในอาคารเรียน ให้บริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
15. เจ้าหน้าทีส่ ามารถให้คาแนะนาการใช้อปุ กรณ์ได้
16. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในอาคารเรียน
รวมเฉลี่ย

ส่วน
ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
3.91
0.20

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
มาก

3.65

0.55

มาก

4.02

0.23

มาก

3.97

0.73

มาก

3.65

0.31

มาก

4.27

0.31

มาก

3.97

0.18

มาก

4.02
3.83
3.68
4.23
4.01

0.45
0.19
0.16
0.20
0.27

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

0.56

มาก

3.73
3.65
3.68
3.97

0.45
0.25
0.18
0.42

มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 3 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อต่อการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่เท่ากับ 3.97 ± 0.42) โดยประเด็นย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ระบบเสียงและ
เครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน, ห้องน้าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น และขนาดของเก้าอี้ที่นั่ง
เรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้อาจารย์เหมาะสม ตามลาดับ
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ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริห ารธุรกิ จการเกษตร งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.
2561 แผนงานขยายโอกาสและพั ฒ นาการศึก ษา ผลผลิ ต : ผู้ส าเร็จ การศึก ษาด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลสรุปความพึงพอใจแยกตามรายกิจกรรมดังนี้ดังนี้
กิจ กรรมที่ 1 การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิช าการในหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจการเกษตร ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52)
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหลักสูตร
วิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาบริห ารธุร กิ จ การเกษตร ผู้เข้ าร่วมมี ความพึ งพอใจในระดับ มากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97)

ผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา

เป้ำหมำย
5 คน

ผลกำร
ดำเนินงำน
5 คน

2. นัก ศึก ษาในหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ธุรกิจการเกษตรที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2560 ได้เข้า
ปฏิบัติงานและฝึกงาน และได้รับการนิเทศการปฏิบัติงาน
3. นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
บริ ห ารธุร กิ จ การเกษตร ได้ รับ การจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกำร
ดำเนินงำน
1. บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.2
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเกษตรมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาด้านวิชาการ
2. นั ก ศึ ก ษาระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี ใ น ห ลั ก สู ต ร วท .บ . ร้อยละ 90 ร้อยละ 86.6
(บริหารธุรกิจการเกษตร) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสห
กิ จ ศึ ก ษาและฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ปี ก ารศึ ก ษา
2/2560 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการนิเทศ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำน
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
ทุกชั้นปีที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ไม่เอื้ออานวยเท่าที่ควร เช่น ระบบเครื่องฉายไม่มีคุณภาพ บรรยากาศในห้องเรียนยังไม่เหมาะสม และมี
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
2. หลักสูตรไม่ได้วางแผนกิจกรรมไว้ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ทาให้ตอ้ งมีการขออนุมัติเปลี่ยน
กิจกรรมภายหลัง

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามและทบทวนแผนการดาเนินงานทุกๆ เดือน เพื่อกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในโครงการ
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ภำคผนวก
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