รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
รหัส 61P77110คทก17W01

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
รหัส 61P77110คทก17W01

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2561

คำนำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทาเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณ
รายได้ ปี พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปรายงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการจัดการกิจกรรม
ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด หลักสูตรฯ จะขอปรับปรุงในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
วิธีดำเนินโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1
1
1
1
2

กลุ่มเป้ำหมำย
ส่วนที่ 2 วิธีกำรดำเนินกำร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล

3
4
4

งบประมำณดำเนินงำน
ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล

4
7
7

ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินกำร
ผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ปัญหำและอุปสรรค

11
11
12

ข้อเสนอแนะ
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติและคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

12
13
14

1

ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
หลักกำรและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2559-2562 และ
จุดเน้นของสภามหาวิท ยาลัยประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ห ลัก สูตรมี คุณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ความมี ภูมิ คุ้มกั น ความรู้ และคุณ ธรรม มี ก ารบูรณาการภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นมาประยุก ต์เข้ากั บ หลัก
วิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรในหลักสูตรได้พัฒนาวิชาการเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การดาเนินงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณภาพ
ด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
สังคม

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตรที่ได้เข้า
ร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิธีดำเนินโครงกำร
กิจกรรมที่ 1 สัม มนำและทัศนศึกษำดูงำนของนักศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิ ต
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร
ขั้นวำงแผน (P)
1) สารวจความต้องการของนักศึกษา (ตุลาคม 2560)
2) ขออนุมัติโครงการ (ตุลาคม 2560)
ขั้นดำเนินกำร (D)
1) ดาเนินโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา (ตุลาคม 2560ถึง มีนาคม 2561)
ขั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผลโครงการ (เมษายน ถึง พฤษภาคม 2561)

2

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
- รายงานผลการดาเนินงานและเสนอวิธีก ารปรับ ปรุงกิ จ กรรมในครั้งต่อไป (มิ ถุนายน ถึง
กันยายน 2561)
กิ จ กรรมที่ 2 กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำ
บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
ขั้นวำงแผน (P)
1) วางแผนและกาหนดผู้รับผิดชอบ (ตุลาคม 2560)
2) ขออนุมัติโครงการ (ตุลาคม 2560)
ขั้นดำเนินกำร (D)
- ดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2560ถึง สิงหาคม 2561)
ขั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผลโครงการ (สิงหาคม ถึง กันยายน 2561)
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
- รายงานผลการดาเนินงานและเสนอวิธีการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป (กันยายน 2561)

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่
1. จานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คน
ร้อยละ 80
1
ธุรกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน
2. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา คน
ร้อยละ100
2
บริหารธุรกิจการเกษตร ทุกชั้นปี ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร คน
ร้อยละ 80
1
บัณฑิ ต สาขาวิชาบริหารธุรกิ จการเกษตร ต่อการจัดสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของหลักสูตร
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร คน
ร้อยละ 80
2
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ต่อรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร

3

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และจำนวนเป้ำหมำย
กิจกรรม

กลุ่มเป้ำหมำย

1

สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

2

จำนวนเป้ำหมำย
บุคคล
สิ่งของ
51
161

4

ส่วนที่ 2
วิธีดำเนินกำร
โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ.
2561 แผนงานขยายโอกาสและพัฒ นาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึก ษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการดาเนินงาน 2 กิจกรรมดังนี้
กิจ กรรมที่ 1 : สัม มนาและทั ศนศึกษาดูง านของนักศึก ษาในหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร
กิ จ กรรมที่ 2 : การจัด การเรี ยนการสอนในหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ตสาขาวิช าบริห ารธุ ร กิ จ
การเกษตร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
งบประมำณดำเนินงำน
จากงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2561 รหัสโครงการ 61P17110คทก17W01 แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
จานวน 183,016.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสิบหกบาทถ้วน-)

5

ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
60P55107คทก17W01 โครงกำรกิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร
รำยกำร
ผู้ขอเบิก
ร้ำน/ผู้ว่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทน
12,300.00
1/2561 เพื่ อเดินทางไปในโครงการสัมมนา
และทั ศนศึกษาดู งานนอกสถานที่ข องักศึ กษา
นายนราวุธ ระพันธ์คา
นายวินิจฉัย เหลาแตว
ปี 2560
2/2561 จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
3/2561 เพื่ อใช้ ใ นการด าเนิ นงานโครงการ
สั มมนาและทั ศ ศึ กษาดู งานนอกสถานที่ ข อง นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ นายคเณศณัฏฐ์ ชนารดีรวีโรจน์
นักศึกษา 2560
9/2561 เพื่ อ เข้ าร่ วม ก าร แ ข่ งขั น ก าร
ประกวดจัดตู้พรรณไม้น้าเลียนแบบธรรมชาติ ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10/2561 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ และ
แนะแนวอาชี พ ประจาปี การสึกษา 2560 ณ นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
13/2561 เพื่ อ เบิ ก ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร
3,600.00
บรรยายพิเศษ รายวิชาธุรกิจการเกษตรแบบมี นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
พันธสัญญา
14/2561 โครงการสั มมนาและทั ศ นศึ กษา
นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นอกสถานที่ของนักศึกษา ปี 2560
24/2561 ชาระค่าครุภัณฑ์
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส
นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์
คอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 95/2561
จากัด

ค่ำใช้สอย
137,250.00

ค่ำวัสดุ
6,966.00

ครุภัณฑ์
26,500.00

รวม
183,016.00

18,000.00

-

-

18,000.00

51,080.00

-

-

51,080.00

10,000.00

-

-

10,000.00

8,460.00

-

-

8,460.00

300.00

-

-

300.00

-

-

-

3,600.00

24,000.00

-

-

24,000.00

-

-

26,500.00

26,500.00
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ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)
รำยกำร
49/2561 เพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
50/2561 เพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
51/2561 เพื่ อเข้ า ร่ ว มโค รงการแ ข่ ง คั น
โครงงาน Start up ภายใต้ หั วข้ อ"นวั ต กรรม
ทางเศรษฐศาสตร์ เ กษตร/ธุ ร กิ จการเกษตร
ส าหรั บ การแก้ โ จทย์ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ใ นภาค
การเกษตร
52/2561 เพื่ อไว้ ใ ช้ ในการด าเนิ น โครงการ
ประกวด นวัต กรรมเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ธุรกิจการเกษตร
53/2561 เพื่ อไว้ใช้ ใ นการด าเนิ นโครงการ
ประกวดนวัตกรรมเศรษฐศาสตร์เกษตร/ธุรกิจ
การเกษตร
54/2561 เพื่ อ ไว้ ใ ช้ ใ นงานของสาขาวิ ช า
ธุรกิจการเกษตร
56/2561 เพื่อไว้ใช้ในงานแนะแนวการศึกษา
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรธุรกิจการเกษตร
60/2561 เพื่ อไว้ ใช้ เพื่ อไว้ ใช้ ใ นการด าเนิ น
โครงการประกวด นวั ต กรรมเศรษฐศาสตร์
เกษตรและธุรกิจการเกษตร
รวมเบิกจ่ายในโครงการ
คงเหลือในโครงการ

ผู้ขอเบิก
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ

ร้ำน/ผู้ว่ำจ้ำง

7,200.00

ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี

-

นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ

นายเมธาวี ศรีสิงห์

นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ

7,855.00

2,900.00

-

ครุภัณฑ์
-

รวม
7,200.00

-

7,855.00

-

2,900.00
2,900.00

4,066.00

4,066.00

9,500.00

9,500.00

5,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-

ค่ำวัสดุ
-

2,900.00

สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด สมศักดิ์การ
พิมพ์ กรุ๊ป

นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
-

-

ค่ำใช้สอย
-

นายศุภโชค งิ ้วพรม

นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ

ค่ำตอบแทน
1,500.00

12,300.00
0

137,095.00
155

6,966
0

26,500.00
0

192,861.00
155
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร
วิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารธุร กิ จ การเกษตร ชั้นปี ที่ 4 และต่อการใช้บ ริก าร การจั ด
สภาพแวดล้อ มสาหรับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของอาจารย์ 5 คน และนัก ศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตรจานวน 4 ชั้นปี มีรายละเอียดดังนี้

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 ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รบั ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
(กิจกรรมที่ 1)
ประเด็นกำรประเมิน

มำก
ที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ค่ำเฉลี่ย
กลำง
ทีสุด

SD

ระดับ

4.18

0.63

มาก

4.77

0.48 มากที่สุด

4.67

0.53 มากที่สุด

4.23

0.58 มากที่สุด

4.46

0.55 มากที่สุด

4.49

0.60 มากที่สุด

4.18

0.64

4.31

0.57 มากที่สุด

4.44

0.56 มำกที่สุด

4.33

0.62 มากที่สุด

4.46

0.60 มากที่สุด

4.40

0.61 มำกที่สุด

ควำมพึงพอใจ
15
(30.00)
1. ความเหมาะสมของสถานที่พัก 31
(79.49)
27
2. อาหารและเครือ่ งดื่ม
(69.23)
3. ความเหมาะสมของยานพาหนะ 12
(30.77)
4. รูปแบบโครงการมีความ
13
(26.00)
เหมาะสมกับนักศึกษา
5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
19
(48.72)
โครงการมีการเหมาะสม

1. ความเหมาะสมของสถานที่พัก

6. ระยะทางในการเดินทาง
เหมาะสม
7. ระยะเวลาจัดโครงการมีความ
เหมาะสม

29
6
(58.00) (12.00) (0.00) (0.00)
7
1
(17.95) (2.56) (0.00) (0.00)
11
1
(28.21) (2.56) (0.00) (0.00)
24
3
(61.54) (7.69) (0.00) (0.00)
25
11
1
(50.00) (22.00) (2.00) (0.00)
19
1
(48.72) (2.56) (0.00) (0.00)

12
22
5
(30.77) (56.41) (12.82) (0.00) (0.00)
14
23
(35.90) (58.97)
รวมเฉลี่ย

2
(5.13) (0.00) (0.00)

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
16
20
3
(41.03) (51.28) (7.69) (0.00) (0.00
สัมมนาศึกษาดูงาน
2. สามารถนาเอาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
20
17
2
โครงการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและ (51.28) (43.59) (5.13) (0.00) (0.00)
ในชีวิตประจาวันได้
รวมเฉลี่ย

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนัก ศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ มี ผู้ตอบแบบ
ประเมิน จานวน 39 คน เป็นเพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.43 และเพศหญิง จานวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 58.97 ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่าเฉลี่
เท่ ากับ 4.44 ± 0.56) โดยมี ความพึ งพอใจในด้านความเหมาะสมของสถานที่ พัก ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.77
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการมีการเหมาะสม ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.49 รูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ระยะเวลาจัดโครงการ
มี ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.31 ความเหมาะสมของยานพาหนะ ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.23 และ
ระยะทางในการเดินทางเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามลาดับ ในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ
4.40 ± 0.61) โดยสามารถนาเอาความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
และในชีวิตประจ าวันได้ ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.46 และได้รับ องค์ความรู้ระหว่างสัม มนาศึก ษาดูง าน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 ตามลาดับ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้องการให้จัดโครงการนี้ในปีถัดไปอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.54 ± 0.55)
ตำรำงที่ 2 ความพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรีย นการสอนในหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจการเกษตร (กิจกรรมที่ 2)
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 และภายนอกอาคารสะอาด
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
4.02
3.83
3.68
4.23
4.01
3.98
3.73
3.65
3.68
3.97

0.18
0.45
0.19
0.16
0.20
0.27
0.56
0.45
0.25
0.18
0.42

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก
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จากตารางที่ 2 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
โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2560
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ผลสรุปความพึงพอใจแยกตามรายกิจกรรมดังนี้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44) ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40) และ
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97)

ผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน
ร้อยละ 85

1. จ านวนนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ร้อยละ 80
สาขาวิชาธุร กิจ การเกษตร ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมสัม มนา
และทัศนศึกษาดูงาน
2. จ านวนนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ทุกชั้นปี ได้รับการจัดการ
เรียนการสอน

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกำร
ดำเนินงำน
1. ร้อยละความพึ งพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรวิท ยา ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.8
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ต่อการจัด
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของหลักสูตร
2. ร้อยละความพึ ง พอใจของนั กศึก ษาในหลักสูตรวิทยา ร้อยละ 80 ร้อยละ 79.4
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ต่อรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
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ปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำน
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
ทุกชั้นปีที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ไม่เอื้ออานวยเท่าที่ควร เช่น ระบบเครื่องฉายไม่มีคุณภาพ บรรยากาศในห้องเรียนยังไม่เหมาะสม และมี
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
2. หลักสูตรไม่ได้วางแผนกิจกรรมไว้ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ทาให้ตอ้ งมีการขออนุมัติเปลี่ยน
กิจกรรมภายหลัง

ข้อเสนอแนะ
1. การเสนอขออนุมัติโครงการครัง้ ต่อไป หลักสูตรควรมีการวางแผนกิจกรรมให้ครบคลุม เพื่อ
ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายหลัง
2. ควรมีการติดตามและทบทวนแผนการดาเนินงานทุกๆ เดือน เพื่อกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประ
มาในโครงการ
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ภำคผนวก
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