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ค าน า 

 
โครงการ พืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม ได้ด าเนินการ

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งสาขาวิชาพืชศาสตร์มีความตั้งใจที่จะอาศัยคุณค่าของกิจกรรมวัฒนธรรมเกษตร
ภายใต้โครงการนี้ พัฒนานักศึกษาและว่าที่บัณฑิตของสาขาวิชาฯ ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่า 
ทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม เป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
ทางสติปัญญา (IQ) และด้านศีลธรรม (MQ)  ท าให้ได้เรียนรู้การปรับตัวและการท างานร่วมกัน ทั้งกับ
นักศึกษาด้วยกันเอง กับคณาจารย์ กับผู้อ่ืนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และกับชุมชนท้องถิ่น   

 
 
       อาจารย์ ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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บทที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาพืชศาสตร์   ใช้หลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพและมีความพร้อมทางวิชาการที่เหมาะสม นอกจากน้ีสาขาวิชาฯ ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาในด้านอื่นๆ เพื่อเสริมคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
อาสา ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ  

สาขาวิชาฯ ได้พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตร สามารถใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่ง ในการช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะในด้านดังกล่าวให้แก่บัณฑิตได้ ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการ “พืชศาสตร์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม” ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการพัฒนานักศึกษาและว่าที่
บัณฑิตของสาขาวิชาฯ ท าให้ได้เรียนรู้การปรับตัวและการท างานร่วมกัน ทั้งกับนักศึกษาด้วยกันเอง กับคณาจารย์ กับ
ผู้อื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และกับชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่า ท้ังคุณค่าทางวัฒนธรรม
และคุณค่าทางสังคม เป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ทางสติปัญญา (IQ) และด้านศีลธรรม 
(MQ)  นอกจากน้ียังเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่ออันดีที่บรรพบุรุษได้ร่วมสร้างขึ้นมา 

ท้ายที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมการบรรลุพันธกิจของสาขาวิชาฯ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ ได้รู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยว
กับข้าวและการท าเกษตรของชาวอีสาน 

2 เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรปลอดภัย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

        ผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ ร้อยละ 95 1 
2. ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดบั

หลักสูตรดีขึ้น 
ร้อยละ 10 2 

 

        ผลผลลัพธ์ (Outcome)  

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
วัด

วัตถุประสงค์
ข้อที่ 

1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวและภูมิปัญญาที่
เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 90 1 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 1 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562   
ณ แปลงนาวัฒนธรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 

วิธีด าเนินการ 

 ในการด าเนินงานของโครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร ข้าวคือวัฒนธรรม 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการเกษตร ซึ่งโครงการนี้ได้ด าเนินงาน ณ สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ จ านวน 40 คน และ 1 แปลงนา 

งบประมาณด าเนินโครงการ 

1. งบประมาณโครงการ 
จากงบประมาณของ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รหัสงบประมาณ 62A55412คทก13W01 
ชื่อโครงการงบประมาณ พืชศาสตรส์ืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม 
ประเภทงบประมาณ [ √ ] แผ่นดิน  [  ] ปกติ  [  ] เงินรายได ้ 
หมวดเงิน งบด าเนินงาน จ านวน 7,500 บาท 
 

2. ตารางแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายละเอียด ร้าน จ านวนเงิน 

              12/2562 จ้างเหมาท าอาหารในการด าเนิน
โครงการพืชศาสตรส์ืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร ข้าว
คือวัฒนธรรม 

นางสาวบังอร  ค าสวัสดิ ์ 4,000.00 

               29/2562 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายการด าเนิน
โครงการพืชศาสตรส์ืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร ข้าว
คือวัฒนธรรม 

นายสรรค์สนธิ  บณุโยทยาน 3,500.00 

รวมเบิกจ่ายในโครงการ 7,500 
คงเหลือในโครงการ 0.00 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
การเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 จากการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการของ
ผู้เข้าร่วม พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ดังตาราง 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.1 การประชาสัมพันธโ์ครงการ ฯ 3.90 0.48 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัโครงการ 4.34 0.72 มาก 
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา  3.96 0.63 มาก 
1.4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาทีจ่ัด 4.22 0.54 มาก 
1.5 การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 4.06 0.58 มาก 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน 
2.1 ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร 4.32 0.64 มาก 
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.24 0.59 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม 4.20 0.54 มาก 
3. คุณภาพการให้บริการ 
3.1  ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.04 0.61 มาก 

3.2  ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรียน/การ
ปฏิบัติงาน 

4.20 0.54 มาก 

3.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กจิกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวงัของท่านหรือไม่ 4.26 0.61 มาก 
3.4 สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) มคีวามเหมาะสม 3.96 0.56 มาก 
3.5 โครงการ/กิจกรรมในหลักสตูรเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของท่านหรือไม ่

4.00 0.58 มาก 

3.6 ประโยชน์ท่ีท่านไดร้ับจากโครงการ/กิจกรรม 4.00 0.63 มาก 
4. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ 4.50 0.61 มาก 

รวมผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.15 0.59 มาก 
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เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับ และระดับคุณภาพการแปลความหมายในส่วนที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีดังนี้  

    ค่าเฉลี่ย    ระดับคุณภาพ 
    4.51 – 5.00    มากที่สุด 
    3.51 – 4.50   มาก 
    2.51 – 3.50    ปานกลาง 
    1.51 – 2.50    น้อย 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินการ 

สรุปผลความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมการเกษตร 
ข้าวคือวัฒนธรรม พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมทางการเกษตรมากยิ่งข้ึน และ
มีการถ่ายทอดให้รุ่นอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่ดีในด้านประเพณีทางการเกษตรให้แก่บัณฑิตได้
ด้วย 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 การเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน มีผลต่อกิจกรรมภายใต้โครงการด้านการเกษตรซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของฤดูกาล ประกอบกับความไม่สอดคล้องกับการสิ้นสุดของปีงบประมาณ จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนิน
โครงการไม่ราบรื่น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปี เพราะนอกจากจะได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาการเกษตรด้านพืชแล้ว ยังอาศัยเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมนักศึกษาและว่าที่บัณฑิตทางด้านพืช
ศาสตร์ ในมิติความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อีกด้วย 
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 

1.โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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2.สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐาน 
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3. ภาพการจัดกิจกรรมโครงการ  
  

  
 

  
 

  

 
 


