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ส่วนท่ี 1   
ส่วนน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล  
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2559-2562 และ
จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น  

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม  มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์เข้ากับ
หลักวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบุคลากรในหลักสูตรได้
พัฒนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต่อไป 
 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 
ส าหรับการด าเนินงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
คุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่สังคม และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร   
 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูท้างธุรกิจการเกษตร และแนะแนวการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในสาขา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดหำวัสดุประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

ขั้นวำงแผน (P) 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ (ตุลาคม 2562) 

2) ขออนุมัติโครงการ  (ตุลาคม 2562) 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1) ด าเนินโครงการ  (ตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563) 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
- สรุปและประเมินผลโครงการ  (สิงหาคม ถึง กันยายน 2563) 
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานและเสนอวิธีการปรบัปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป  (กันยายน  2563) 

 
กิจกรรมท่ี 2 เตรียมควำมพร้อมฝึกงำนและกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

ขั้นวำงแผน (P) 
 1) วางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบ (ตุลาคม 2562) 

2) ขออนุมัติโครงการ  (ตุลาคม 2562) 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1) ด าเนินโครงการ (มีนาคม – เมษายน 2563) 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
- สรุปและประเมินผลโครงการ  (พฤษภาคม 2563) 
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานและเสนอวิธีการปรบัปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป  (กันยายน  2563) 

 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศนักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำและฝึกงำนในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

ขั้นวำงแผน (P) 
 1) วางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบ (ตุลาคม 2562) 

2) ขออนุมัติโครงการ  (ตุลาคม 2562) 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1) ก าหนดตารางและประสานงานออกนิเทศนักศึกษา  (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) 
2) ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (มกราคม ถึง 

เมษายน 2563) 
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ขั้นสรุปและประเมินผล 
- สรุปและประเมินผลโครงการ  (สิงหาคม ถึง กันยายน 2563) 
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานและเสนอวิธีการปรบัปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป  (กันยายน  2563) 

 
 กิจกรรมท่ี 4 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงธุรกิจกำรเกษตร-พ่ีสู่น้องโรงเรียนเครือข่ำย (แนะ
แนวกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีด้ำนธุรกิจกำรเกษตร) 

ขั้นวำงแผน (P) 
 1) วางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบ (ตุลาคม 2562) 

2) ขออนุมัติโครงการ  (ตุลาคม 2562) 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1) ก าหนดตารางและประสานงานเพื่อออกถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร  (ตุลาคม 

ถึง พฤศจิกายน 2562) 
2) ด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร   (ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 

2563) 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
- สรุปและประเมินผลโครงการ  (มีนาคม ถึง เมษายน 2563) 
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานและเสนอวิธีการปรบัปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป  (กันยายน  2563) 
 

กิจกรรม พ้ืนท่ีกลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และจ ำนวนเป้ำหมำย 

กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวนเป้ำหมำย 
บุคคล สิ่งของ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดปุระกอบการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิการเกษตร 

128 - 

2 กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมฝึกงานและการปฏิบัตงิานสหกิจ
ศึกษา 

44 - 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

34 - 

4 กิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้อง
โรงเรียนเครือข่าย (แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้าน
ธุรกิจการเกษตร) 

650 - 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
        ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมท่ี 
1. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร ทุกช้ันปี ที่ได้รับวัสดุในการจัดการเรยีน
การสอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรอย่างเพียงพอ 

ร้อยละ 100 1 

2. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร ช้ันปีที่ 3 ที่ได้รับการเตรียมความพรอ้ม
ฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ร้อยละ 90 2 

3. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร ช้ันปีที่ 4 ที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และฝึกงานได้รับการนิเทศงาน 

ร้อยละ 90 3 

4. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตรที่ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ
การเกษตร และจ านวนนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางธุรกิจการเกษตร 

ร้อยละ 90 4 

  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถุประสงค์

ข้อท่ี 
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตรต่อรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ร้อยละ 80 1 

2. ร้อยละของการมีความพร้อมนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ช้ันปีที่ 3 ที่
มีความพร้อมในการฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ร้อยละ 80 1 

3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ที่ได้รับการ
นิเทศปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานได้รับการนิเทศงาน  

ร้อยละ 80 1 

4. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร และจ านวน
นัก เรียนที่ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ
การเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย 

ร้อยละ 80 2 
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ส่วนท่ี 2   
วิธีด ำเนินกำร 

 
โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 

2562 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการด าเนินงาน 4 กิจกรรมดังนี้ 
 
กิจกรรมท่ี 1  จัดหาวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจการเกษตร 
กิจกรรมท่ี 2  เตรียมความพร้อมฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3  นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 
กิจกรรมท่ี 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย (แนะแนวการศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการเกษตร) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

 
งบประมำณด ำเนินงำน 
 

จากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562 รหัสโครงการ 61A55107คทก17W01 แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการจัดการเรยีนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จ านวน 126,265บาท (-หนึ่งแสนสอง
หมื่นหกพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-) 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

1. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จ านวน 128 คน 
2. อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จ านวน 5 คน 
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ตำรำงท่ี 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 62A55107คทก17W01 โครงกำรกิจกรรม 
จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร 
 

รำยกำร ผู้ขอเบิก จ ำนวนเงิน 
2/2562 [97]  เพื่ อ ไ ว้ ใช้ ใน งาน ส าข า วิ ช า ธุ ร กิ จ
การเกษตร 

อ.นราวุธ  ระพันธ์ค า 3500 

8/2562 [632] กิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน
โพธิแสนวิทยา) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 560 
 

9/2562 [640] กิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียน
อากาศอ านวยศึกษา) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 944 

10/2562 [633] เพื่อด าเนินกิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนค้อวิทยาคม) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 744 

11/2562 [639] เพื่อด าเนินกิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนล าปลาหาง และ โรงเรียนค าเพิ่มพิทยา) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 908 

12/2562 [634] เพื่อด าเนินกิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนนาแกพิทยาคม) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 808 

13/2562 [638] ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางธุร กิจการเกษตร พี่ สู่ น้องโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนหนองหลวงศึ กษา อ .สว่างแดนดิน จ .
สกลนคร)) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 1128 

14/2562 [637] เพื่อด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางธุรกิจการเกษตรพี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนช้างม่ิงพิทยานุกูล และโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
จ.สกลนคร) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 856 

15/2562 [2412] เพื่อไว้ใช้ในการด าเนินงานกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร พี่สู่น้อง
โรงเรียนเครือข่าย 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 24700 

16/2562 [636] เพื่อด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร พี่สูน้อง โรงเรียนเครือข่าย 
(โรงเรียนสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร) 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 850 
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ตำรำงท่ี 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ) 
 

รำยกำร ผู้ขอเบิก จ ำนวนเงิน 
22/2562 [2192]  ซ้ื อ วัส ดุ ส า นั ก ง าน  จ าน วน  1 
รายการ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 
ฉลากเขียว 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 4,250 

23/2562 [2391] เพื่อไว้ใช้ในการจัดกาเรียนการสอน
สาขาวิชาธุรกิจกจารเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 16,300 

24/2562 [1548] เพื่อไว้ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 1,200 

25/2562 [1547] เพื่่อไว้ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 2,900 

27/2562 [3700] ด าเนินโครงการนิเทศนักศึกษาสห
กิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 760 

28/2562 [2417] ด าเนินโครงการนิเทศนักศึกษาสห
กิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 1,360 

30/2562 [2424] ด าเนินโครงการนิเทศนักศึกษาสห
กิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 360 

31/2562 [2423] ด าเนินโครงการนิเทศนักศึกษาสห
กิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 360 

35/2562 [2416] เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาธุรกิจการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 783 

36/2562 [2547] เพื่อด าเนินกิจกรรมนิเทศนักศึก
ษรสหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 13,977 

37/2562 [Null] เพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี
การศึกษา 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 7,915 

41/2562 [2809] เพื่อด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางธุรกิจการเกษตรสู่โรงเรียนเครือข่าย 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 845 

42/2562 [2808] ด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางธุรกิจการเกษตร 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 1,465 

43/2562 [2409] เพื่ อนิเทศนักศึกษาสห กิจศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 2,630 

44/2562 [2408] เพื่อเข้ารับการอบรม โครงการ
อบรมสร้างวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 7 

อ.ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 7,314 
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ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

รำยกำร ผู้ขอเบิก จ ำนวนเงิน 
47/2562 [3661] เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม เตรียม
ความพร้อมฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 4,000 

48/2562 [3491] เพื่ อ เบิ กค่ าตอบแทน วิทย ากร
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกาาฝึกสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 3,600 

49/2562 [3958] เพื่อไว้ใช้ในงานของสาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 1,664 

58/2562 [3655] เพื่อไว้ใช้ประกอบการสอนสาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 1,775 

59/2562 [3796] เพื่อไว้ใช้ในการจัดกาเรียนการสอน
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 6,100 

60/2562 [3959] เพื่ อไว้ ใช้ ในงานสาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 875 

61/2562 [3623] เพื่อไว้ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 3,093 

62/2562 [3476] เพื่ อ ไว้ใช้ จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ 4,750 

รวมเบิกจ่ำยในโครงกำร 126,265 
คงเหลือในโครงกำร 0 

 



9 
 

 
 

ส่วนท่ี 3 
ผลกำรวิเครำะห์ 

 
การประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ต่อการพัฒนานักศึกษา และ

ต่อการใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของ
อาจารย์ 5 คน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร
จ านวน 4 ช้ันปี มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ
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 

 ซึ่งคะแนนที่ได้น ามาแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weight mean scale)  เป็นเกณฑ์  
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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กิจกรรมท่ี 1  จัดหำวัสดุประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

ตำรำงท่ี 1 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร  

 

ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

1. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมเหมาะสมกบัจ านวน
นักศึกษา 

3.91 0.20 มาก 

2. อากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความ
เหมาะสม 

3.65 0.55 มาก 

3. ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้
อาจารยเ์หมาะสม 

4.02 0.23 มาก 

4. แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม 3.97 0.73 มาก 
5. ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรถูกตอ้ง 
ภาพไม่บิดเบี้ยว 

3.65 0.31 มาก 

6. ระบบเสียงและเครือ่งขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟัง
ชัดเจน 

4.27 0.31 มาก 

7. พื้นที่ทั้งภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคาร
สะอาด 

3.97 0.18 มาก 

8. มีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ 4.02 0.45 มาก 
9. มีเสียงดงัรบกวนจากภายนอก 3.83 0.19 มาก 
10. มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ 3.68 0.16 มาก 
11. ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น 4.23 0.20 มาก 
12. ข้ันตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม รวดเร็ว 4.01 0.27 มาก 
13. เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารข้อมลูในการขอใช้บริการรวดเร็ว 
สะดวก 

3.98 0.56 มาก 

14. เจ้าหน้าที่ในอาคารเรียน ให้บริการและมมีนุษย์สมัพันธ์ทีด่ี 3.73 0.45 มาก 
15. เจ้าหน้าทีส่ามารถให้ค าแนะน าการใช้อปุกรณ์ได ้ 3.65 0.25 มาก 
16. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในอาคารเรียน 3.68 0.18 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.42 มำก 
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 จากตารางที่ 1 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อต่อการจัดการเรียนการสอนใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่เท่ากับ 3.97 ± 0.42) โดยประเด็นย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ระบบ
เสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน, ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น และขนาด
ของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้อาจารย์เหมาะสม ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 2  จัดหาวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจการเกษตร 
 

ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

ด้ำนกำรบริหำรอำจำรย์ 4.50 0.64 มำกท่ีสุด 
1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน 4.40 0.89 มาก 
2. มีแผนการธ ารงรกัษาให้ปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 4.20 0.84 มาก 
3. มีการจัดการคุณภาพอาจารยส์อดคลอ้งกบัมาตรฐานหลักสูตร 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

5. มีการมอบหมายภาระหน้าที่เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

4.40 0.55 มาก 

6. มีระบบก าหนดภาระงาน และสนับสนุนการสอนที่ชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สุด 
ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 4.52 0.66 มำกท่ีสุด 
1. มีการส ารวจความต้องการพฒันาตนเอง 4.20 0.84 มาก 
2. ให้โอกาสในการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. ส่งเสรมิใหมส่ร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 4.60 0.89 มากที่สุด 
4. ส่งเสรมิสนบัสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. น าผลการประเมินการสอนมาใช้พฒันาศักยภาพการสอน 4.40 0.55 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.51 0.62 มำกท่ีสุด 

 จากตารางที่ 1 จากการสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ต่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.51 ± 0.62) โดยด้านการบริหารอาจารย์ มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.50 ± 0.64) โดยประเด็นย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการ
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จัดการคุณภาพอาจารย์สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร , มีการก าหนดบทบาทหน้าที่  ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตามล าดับ 
ส่วนด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.52 ± 
0.66) โดยประเด็นย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง, ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน และส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน  
 
กิจกรรมท่ี 2  เตรียมควำมพร้อมฝึกงำนและกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
ตำรำงท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการเตรียมความพร้อมฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

ก่อนกำรรับกำรเตรียมควำมพร้อมฝึกงำนและสหกิจศึกษำ 3.33 0.74 ปำนกลำง 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกงานและและสหกิจ
ศึกษา 

3.40 0.73 ปานกลาง 

2. ท่านมีความมั่นใจในการฝึกงานและปฏิบัติสหกจิศึกษา 3.26 0.82 ปานกลาง 
หลังกำรรับกำรเตรียมควำมพร้อมฝึกงำนและสหกิจศึกษำ 4.77 0.45 มำกท่ีสุด 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกงานและและปฏิบัติสห
กิจศึกษาเพิม่ขึ้น 

4.66 0.59 
มากที่สุด 

2. ท่านมีความมั่นใจในการฝึกงานและปฏิบัติสหกจิศึกษา 4.88 0.32 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 จากการสอบถามคความพึงพอใจต่อการเข้ารับการเตรียมความพร้อมฝึกงาน

และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 
4.77 ± 0.45) โดยด้านความรู้ความข้าใจฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.66 ± 0.59) และโดย ด้านการความมั่นใจในการ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.88 ± 0.32)  
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กิจกรรมท่ี 3  นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

ตำรำงท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (กิจกรรมที่ 3) 
 

ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

สหกิจศึกษำมีประโยชน์ต่อองค์กรของท่ำน  4.50 0.63 มำกท่ีสุด 

1. ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัตงิาน 4.53 0.65 มากที่สุด 

2. มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจรงิ 4.53 0.60 มากที่สุด 

3. มีโอกาสสร้างความร่วมมอืทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 

4.45 0.64 มากที่สุด 

ข้อคิดเห็นต่อกำรนิเทศของอำจำรย ์ 4.20 0.89 มำก 

1. การนิเทศงานของอาจารย์มปีระโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

4.46 0.83 มากที่สุด 

2. จ านวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ 3.85 1.14 มาก 

3. คุณภาพการนิเทศงานสหกจิศึกษาของอาจารย ์ 4.38 0.76 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ/ประสานงานของศูนย์  
สหกจิศึกษา 

4.13 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.33 0.78 มำกท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 3 จากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.33 ± 
0.78)  โดยประเด็นย่อยที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงาน , มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง และการนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถานประกอบการ ตามล าดับ 
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กิจกรรมท่ี 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย (แนะแนวการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการเกษตร) 

ตำรำงท่ี 5 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้อง
โรงเรียนเครือข่าย (แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการเกษตร) 
(กิจกรรมที่ 4) 

 

ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 4.86 0.80 มำกท่ีสุด 

1. เข้าใจการเรียนในสายวิชาธุรกิจการเกษตร 4.85 0.81 มากที่สุด 

2. ได้รับความรู้จากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกจิ
การเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย 

4.88 0.79 
มากที่สุด 

ด้ำนควำมพึงพอใจ 4.80 0.73 มำกท่ีสุด 

1. กิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ
การเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่ายมีความน่าสนใจ 

4.81 0.77 
มากที่สุด 

2. ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ 4.79 0.69 มากที่สุด 

ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 4.79 0.75 มำกท่ีสุด 

1. สามารถน าความรูจ้ากโครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้าง
ธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่ายไปใช้ประโยชน ์

4.81 0.76 
มากที่สุด 

2. สามารถน าความรูจ้ากโครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้าง
ธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่ายไปถ่ายทอดต่อได ้

4.78 0.75 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.68 0.76 มำกท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 5 จากการสอบถามความพึงพอใจต่อการ ด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย (แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้าน
ธุรกิจการเกษตร) (กิจกรรมที่ 4)  พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 ± 0.76)  โดยแบ่งเป็นประเด็นทีพ่ึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ± 0.80)  2) ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการ   ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ± 0.73)  3) ด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ± 0.75) 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 

2562 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลสรุปความพึงพอใจแยกตามรายกิจกรรมดังนี้ดังนี้ 

 

กิจกรรมท่ี 1  จัดหาวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร 

กิจกรรมท่ี 2  เตรียมความพร้อมฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3  นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 
กิจกรรมท่ี 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่น้องโรงเรียนเครือข่าย (แนะแนวการศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการเกษตร) 

 
ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร 
 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ที่ ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
สำเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดผลผลิต      
1 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร ทุกชั้นปี ที่ได้รับวัสดุในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรอย่างเพียงพอ 

ร้อยละ 100 100 บรรลุเป้ำหมำย 
 

- 

2 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมฝึกงานและการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

ร้อยละ 90 100 บรรลุเป้ำหมำย 
 

- 
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ที่ ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
สำเหตุที่ 
ไม่บรรลุ 

3 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาและฝึกงานได้รับการนิเทศ
งาน 

ร้อยละ 90 94.28 บรรลุเป้ำหมำย 
 

- 

4 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตรที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ธุรกิจการเกษตร และจ านวนนักเรียนที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ
การเกษตร 

ร้อยละ 90 84.60 ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

 

เน่ืองจากห้วงเวลา
ด าเนินการเป็น
ปลายเทอมของ
โรงเรียนซ่ึงไม่ค่อยมี
การเรียนการสอน 
จึงท าให้จ านวน
โรงเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์      
1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตรต่อ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 

ร้อยละ 80 93.75 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- 

2 ร้อยละของการมีความพร้อมนักศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ชั้นปี
ที่ 3 ที่มีความพร้อมในการฝึกงานและ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ร้อยละ 80 94.28 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- 

3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ที่
ได้รับการนิเทศปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และฝึกงานได้รับการนิเทศงาน  

ร้อยละ 80 97.14 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- 

4 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาใน
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร และ
จ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางธุรกิจการเกษตร-พี่สู่
น้องโรงเรียนเครือข่าย 

ร้อยละ 80 90.90 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- 
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ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำน 
 

 1. ความพึงพอใจของนกัศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจการเกษตร  

ทุกช้ันปีที่ได้รบัการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินยังไม่บรรลเุป้าหมายเนื่องจากสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ไม่เอือ้อ านวยเท่าที่ควร เช่น ระบบเครื่องฉายไม่มีคุณภาพ บรรยากาศในหอ้งเรียนยังไมเ่หมาะสม 

และมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

 2. หลักสูตรไม่ได้วางแผนกิจกรรมไว้ก่อนเสนอขออนมุัติโครงการ ท าให้ตอ้งมกีารขออนมุัติ

เปลี่ยนกิจกรรมภายหลัง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ควรมีการติดตามและทบทวนแผนการด าเนินงานทุกๆ เดือน เพื่อกระตุ้นการเบิกจ่าย

งบประมาณในโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ 
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ภาคผนวกที่ ข 
สรุปค่าใช้จ่าย 
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