รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
รหัส 61A77113คทก17W01

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
รหัส 61A77113คทก17W01

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
หลักกำรและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562
และจุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หลักสูตรมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญ เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีความสามารุในการพัฒนาตนเอง ต่อไปในอนาคตได้ จึงได้จัดโครงการ
การเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาในหลักสูตร ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1) เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อม
ก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
2) เพื่ อ เตรียมความพร้อ มสหกิ จ ศึ ก ษาและฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พทางธุร กิ จ การเกษตร ปี
การศึกษา 2561
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิธีกำรดำเนินโครงกำร
กิจกรรมที่ 1 เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนสำหรับนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ขั้นวำงแผน (P)
1) สารวจความต้องการด้านวิชาการ (ตุลาคม 2560)
2) ขออนุมัติโครงการ (ตุลาคม 2560)
ขั้นดำเนินกำร (D)
- ดาเนินโครงการพัฒนาตนเอง (ตุลาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561)
ขั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผลโครงการ (สิงหาคม ถึง กันยายน 2561)
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
- รายงานผลการพั ฒ นาตนเองและเสนอวิธีก ารปรับปรุงกิจ กรรมในครั้งต่อไป (กันยายน
2561)

2

กิจกรรมที่ 2 เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำง
ธุรกิจกำรเกษตร
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)
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

3

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่
1. จ านวนนัก ศึก ษาหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า คน
40
1
ธุรกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 1
2. จ านวนนัก ศึก ษาหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า คน
35
2
ธุรกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 4
3. จานวนอาจารย์และบุคลากรในสาขาวิชาฯ
คน
6
1,2
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1. ความพึ งพอใจของนัก ศึก ษาที่ ศึก ษาใน สาขาวิชาธุร กิ จ ร้อยละ ไม่น้อยกว่า
1
การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ รับการพัฒ นาการ
90
เรี ย น รู้ เพื่ อ ส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ าต าม ก ร อ บ ม าต ร ฐา น
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ความพึ งพอใจของนัก ศึก ษาที่ ศึก ษาใน สาขาวิชาธุร กิ จ ร้อยละ ไม่น้อยกว่า
2
การเกษตร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ที่ ได้รับ การเตรีย ม
90
ความพร้ อ มในการฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาและฝึ ก ประสบการณ์
วิ ช าชี พ เพื่ อ ส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ าต าม ก รอ บ ม าต รฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานต่อบัณฑิต ร้อยละ ไม่น้อยกว่า
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
90

4

ส่วนที่ 2
วิธีดำเนินกำร
โครงการการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
สาขาวิชาธุร กิ จ การเกษตร งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 แผนงานขยายโอกาสและพัฒ นา
การศึกษา ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดาเนินงาน 3 กิจกรรม
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในการเรียนสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

งบประมำณดำเนินงำน
จากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 รหัส โครงการ 61A77113คทก17W01 แผนงาน
ขยายโอกาสและพั ฒ นาการศึก ษา ผลผลิ ต : ผู้ส าเร็จ การศึก ษาด้านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จานวน 51,650บาท (-ห้าหมื่นหนึ่ง
พันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)

กลุ่มเป้ำหมำย
1. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 1 จานวน 40 คน
2. อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จานวน 35 คน

5

ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
60A55107คทก17W01 โครงกำรกิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร

รายการ

ผู้ขอเบิก
ร้าน/ผู้ว่าจ้าง
40/2561 เพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
41/2561 [4139] เพื่ อ ไว้ ใช้ ใ นการด าเนิ น นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ นางสาวอารีย์พร คาชมพู
โครงการการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
นัก ศึก ษาเพื่อ ให้มี คุณลัก ษณะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ กิจกรรมที่๑ เตรียมความพร้อมใน
การเรี ย นส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑
42/2561 [4145] เพื่อเบิกค่าตอบแทน
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
วิทยากร
43/2561 [4140] เพื่ อ ไว้ ใช้ ใ นการด าเนิ น นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ นายศิริชัย วะเกิดเป้ง
โครงการการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
นัก ศึก ษาเพื่อ ให้มี คุณลัก ษณะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ป ระ สงค์ กิ จก รรม ที่ ๒ เตรี ย ม ความ
พร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาและฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

7,000
-

7500

-

7,000
7,500

12000

-

-

12,000

-

16000

-

16,000
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รายการ
44/2561 [3363] เพื่ อ ไว้ใช้ในโครงการการ
เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความ
พร้ อ มในการเรี ย นส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
47/2561 [3381] เ พื่ อ ไ ว้ ใ ช้ ใ น ก า ร
ดาเนินงานโครงการการเตรียมความพร้อ ม
สาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

ผู้ขอเบิก
ร้าน/ผู้ว่าจ้าง
นางสาวภรภั ท ร ไชย ร้าน เอฟแอนด์เอ็มก๊อปปี้ปริ้น
สมบัติ

ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
8,100

ค่าวัสดุ
-

รวม
8,100

นางสาวภรภั ท ร ไชย ร้าน เอฟแอนด์เอ็มก๊อปปี้ปริ้น
สมบัติ

-

1,050

-

1,050

4
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์

การประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ งประสงค์ สาขาวิชาธุร กิ จ การเกษตร ของนัก ศึก ษาหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจการเกษตรชั้นปี 1 และชั้นปีที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในการเรียนสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 มีวิธีดาเนิน
โครงการดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แบบประเมินผลการดาเนินโครงการ
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- ทาการทดสอบในด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และประเมินผลคะแนนจากการสอบ
pretest
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
- จากผลคะแนน การสอบ pretest และ posttest โดยคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
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ตำรำงที่ 1 คะแนนผลการวัดประสิท ธิภาพความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการเรียนสาหรับ
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจการเกษตร

1

61102514101 นางสาวมธุรส ชุมภูสาร

คะแนน pre-test
(50 คะแนน)
14

2

61102514102 นางสาวกรกนก วรกา

4

25

3

61102514103 นางสาวกชกร วรกา

6

26

4

61102514104 นางสาวเบญจมาศ วะลับ

12

33

5

61102514105 นางสาวจุฑาทิพย์ ซึมเมฆ

6

21

6

61102514106 นางสาวช่อลัดดา แปโค

8

29

7

61102514107 นางสาววราภรณ์ นนท์นารี

6

24

8

61102514108 นางสาวสุภารัตน์ ว่ามป้อง

12

38

9

61102514109 นางสาววรรณดาว ประกิ่ง

8

32

10

61102514110 นางสาวสุทธิดา มนตะราช

12

35

11

61102514111 นางสาวศศิธร พรหมคนซื่อ

10

31

12

61102514112 นางสาวยุภาพร ลาดบาดศรี

0

25

13

61102514113 นางสาวกัญญารัตน์ กุไธสง

8

34

14

61102514114 นางสาวอรสา แสนปากดี

8

32

15

61102514115 นางสาวญาณกร เชื้อดี

0

28

16

61102514116 นายพีระพล ผิวคา

12

37

17

61102514117 นางสาวศุภนิดา อัมไพพันธ์

0

19

18

61102514118 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง

12

36

19

61102514119 นายวิชัย เชื้อรามัญ

0

26

20

61102514120 นางสาวพจณิชา ทองนู

8

35

ลำดับ รหัสนักศึกษำ

ชื่อ-สกุล

คะแนน post-test
(50 คะแนน)
36
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กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร
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
ตำรำงที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
ประเด็นกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
1. เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. วางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการฝึกสหกิจศึกษา
ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์
1. สามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างฝึกสหกิจ
ศึกษา
2. สามารถพัฒนาตนเองและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
รวมเฉลี่ย

4.70
4.80
4.60
4.50

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำม
มำตรฐำน
พึงพอใจ
0.64
มำกที่สุด
0.89
มากที่สุด
0.84
มากที่สุด
0.66
มำก

4.52

0.84

มากที่สุด

4.49

0.45

มาก

4.60

0.62

มำกที่สุด
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จากตารางที่ 2 จากการสอบถามความพึงพอใจของของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าบริห ารธุร กิ จ การเกษตร ต่อ การเข้ าร่ว มกิ จ กรรมเตรีย มความพร้ อมสหกิ จ ศึ ก ษาและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.60 ± 0.62) โดย
ด้านความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.70 ± 0.64) ส่วนด้านการการ
นาไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.25 ± 0.66)
ตำรำงที่ 3 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คุณลักษณะของบัณฑิต
1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ
1.3 มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีวินัย
1.4 เคารพสิทธิ ศัก ดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับ ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
1.5 เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
2.2 สามารถใช้ความรู้ม าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล
2.3 มี ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้ นฐานของชีวิต และสามารถนามา
ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.1 สามารถสื บ ค้ นข้ อ มู ล วิเคราะห์ ทาความเข้ าใจ และน าไป
ประยุกต์ใช้ได้
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
2.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้แ ละทั ก ษะเพื่ อ แก้ ปั ญ หาได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
(4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.2 เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
4.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

คะแนน
เฉลี่ย
4.72
4.83
4.92
4.67
4.67
4.50

ระดับควำมพึง
พอใจ
มำกที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.19
3.92
4.25
4.42

มำก
มาก
มาก
มาก

4.19
4.33
4.00
4.25

มำก
มาก
มาก
มาก

4.72
4.67
4.75
4.75

มำกที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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คุณลักษณะของบัณฑิต
(5) ด้ ำ นทัก ษะกำรวิเครำะห์ เชิ งตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.2 มี ทั ก ษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการ
นาเสนอได้
5.4 มี ทั ก ษะในการประยุก ต์ใช้ความรู้ท างคณิ ต ศาสตร์ได้อย่ าง
เหมาะสม
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ

คะแนน
เฉลี่ย
3.79

ระดับควำมพึง
พอใจ
มำก

4.25
3.17
3.67
4.08

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

4.32

มำก

กำรวิเครำะห์ผลที่ได้
ผลการศึก ษาความพึง พอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลัก สูตรตามคุณลัก ษณะ
บัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ 5 ด้าน ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 4.32 คะแนน แสดงผลว่ามี “ความพึง
พอใจมาก” โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีสัดส่วนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.72 ส่วนอีก 3 ด้านที่เหลือผู้ใช้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากได้แก่ ด้านความรู้, ด้านทักษะทางปัญญา,ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.19 และ 3.79 ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.1-1) แสดงให้เห็นว่าถึงคุณลักษณะของบัณ ฑิตหลัก สูตรเทคโนโลยีก ารเกษตรแขนงธุรกิ จ
การเกษตร (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร) เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญต่อการทางานในปัจจุบัน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต :
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสรุปความพึงพอใจแยกตามรายกิจกรรมดังนี้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษาทุกคนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 100
ควรมีการเสริมทักษะตลอดภาคการศึกษา
- เมื่อนักศึก ษาได้รับการเสริมทัก ษะในภาคการศึกษา ที่ 1/2561 ไปแล้ว มีผลการประเมินใน
ระดับ ดีขึ้น คิดเป็นร้อ ยละ 58 ซึ่งไม่ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จึง ต้องมี ก ารเสริม ทั กษะแก่ นักศึก ษาอย่าง
ต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27)

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 ารธุ ร 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. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ศึกษาใน สาขาวิชาธุรกิจ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.2
การเกษตร คณ ะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ รั บ การ
พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อสาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ศึกษาใน สาขาวิชาธุรกิจ ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.0
การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการฝึก สหกิจ ศึก ษาและฝึก ประสบการณ์
วิ ช าชี พ เพื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ความพึ ง พอใจของผู้ใช้บั ณ ฑิ ต และตลาดแรงงานต่ อ ร้อยละ ร้อยละ 87.0
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำน
1. ความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานต่อบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่บรรลุเป้าหมาย แต่มผี ลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อาจเนื่องเพราะ
การจัดเก็บข้อมูลยังไม่หลากหลายและครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ
1. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนือ่ ง
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ภำคผนวก
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ภำพกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
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