รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
รหัส 62P55108คทก17W02

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
รหัส 62P55108คทก17W02

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562

คำนำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทาเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณ
รายได้ ปี พ.ศ. 2562 แผนงานพื้น ฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปรายงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการจัดการกิจกรรม
ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด หลักสูตรฯ จะขอปรับปรุงในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ

1

หลักกำรและเหตุผล

1

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

1

วิธีดำเนินโครงกำร

1

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

2

กลุ่มเป้ำหมำย

3

ส่วนที่ 2 วิธีกำรดำเนินกำร

4

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล

4

งบประมำณดำเนินงำน

4

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินกำร

7
7
11

ผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร

11

ปัญหำและอุปสรรค

12

ข้อเสนอแนะ

12

ภำคผนวก
ภำคผนวก ก โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติและคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

13
14

1

ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
หลักกำรและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้
สอดคล้ องกั บ แผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิ รู ปประเทศ ยุ ทธศาสตร์ ใหม่
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่ นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ หลักสูตรมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง นักศึกษาคือบุคคลที่สาคัญที่สุด โดยนักศึกษาจาเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตรจึงได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญในการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้สภาวการณ์ปัจจุบันและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณ สาหรับการ
ดาเนินงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณภาพด้านวิชาการ
คุณธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่สังคม

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
2. คณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ และสามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้
วิธีดำเนินโครงกำร
กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาและคณาจารย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร

ขั้นวำงแผน (P)
1) สารวจความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พฤศจิกายน 2561)
2) สารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ (พฤศจิกายน 2561)

2
2) ขออนุมัติโครงการ (พฤศจิกายน 2561)
ขั้นดำเนินกำร (D)
1) ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจการเกษตร (ธันวาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุด กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
ขั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผลโครงการ (มีนาคม 2562 ถึง เมษายน 2562)
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
- รายงานผลการดาเนินงานและเสนอวิธีการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป (พฤษภาคม 2562)

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่
1. จานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คน
3
1
บริหารธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ
2. จานวนอาจารย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คน
5
1
บริหารธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1. ร้ อ ยละการน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ข องนั ก ศึ ก ษาใน คน
ร้อยละ 80
1
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
การเกษตร ที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
2. ร้ อ ยละการน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ข องคณาจารย์ ใน คน
ร้อยละ 80
2
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
การเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

3

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และจำนวนเป้ำหมำย
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตร
บริหารธุรกิจการเกษตร

พื้นที่ดำเนินกำร
บ้ำน ตำบล อำเภอ
จังหวัด/ประเทศ

1) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร

2) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

3) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวนเป้ำหมำย
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคคล

สิ่งของ

อาจารย์ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร
อาจารย์ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร
นักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร

5

-

3

-

3

-

รวมทั้งสิ้น

11

-

4

ส่วนที่ 2
วิธีดำเนินกำร
โครงการส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริห ารธุรกิ จ
การเกษตร งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562 แผนงานขยายโอกาสและพัฒ นาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดาเนินงาน 1 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาและคณาจารย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
งบประมำณดำเนินงำน
จากงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562 รหัสโครงการ 62P55108คทก17W02 แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จานวน 27,555.00 บาท
(-สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-)

5

ตำรำงที่ 1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
62P55108คทก17W02 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
รำยกำร
ผู้ขอเบิก
ร้ำน/ผู้ว่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
27,555.00
33/2562 [W1281/62] เพื่ อเข้ า ร่ ว มการ
น.ส.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
ไปราชการ
5,820.00
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจาปี 2562
34/2562 [W1183/62] เพื่อเข้าร่วมการการ
แข่งขันโครงการประกวดการจัดตูป้ ลาสวยงาม
น.ส.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
ไปราชการ
6,510
ในงาน ราชภัฏบุรีรมั ย์ใหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ-

ค่ำวัสดุ
-

ครุภัณฑ์
-

รวม
27,555.00

-

-

5,820.00

-

-

6,510

38/2562 [W1851/62] เพื่อเป็นวิทยากรใน
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2562

น.ส.ภรภัทร ไชยสมบัติ

รายงานการเดินทาง

-

5,253.77

-

-

5,253.77

39/2562 [W1850/62] เพื่อเป็นโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร ปีการศึกษา 2562

น.ส.ภรภัทร ไชยสมบัติ

รายงานการเดินทาง

-

4,040

-

-

4,040

40/2562 [W2613/62] โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร น.ส.ภรภัทร ไชยสมบัติ
ปีการศึกษา 256

รายงานการเดินทาง

-

4,040

-

-

4,040

6

รำยกำร
63/2562 [W2624/62] เพือ่ ไว้ใช้การจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ผู้ขอเบิก
น.ส.ภรภัทร ไชยสมบัติ

64/2562 [W2636/62] เพื่ อไว้ ใ ช้ ใ นการ
น.ส.ภรภัทร ไชยสมบัติ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
รวม

ร้ำน/ผู้ว่ำจ้ำง

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

-

225

-

-

225

-

1,666

-

-

1,666

27,554.77

27,554.77

ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์
การประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การจั ด โครงการส่ งเสริม การจั ดการเรียนการสอนหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความพึงพอใจ โดยใช้
เทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวคิดของ 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
ซึ่งคะแนนที่ได้นามาแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weight mean scale) เป็นเกณฑ์ สามารถแปลผลคะแนน
ที่ได้ 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
กำรประเมิน ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
1. จานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ
จานวน 3 คน
1.1 เพื่อเข้าร่วมการการแข่งขันโครงการประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ในงาน ราชภัฏบุรีรมั ย์ใหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรมั ย์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จานวน 3 คน ได้แก่
1) นายวิเชษฐ์ รื่นเริง
2) นายจักรกฤษณ์ แจ่มบาล
3) นายภคพณ แก้วศรีนวน

2. จานวนอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
2.1 คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจาปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้
1) อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
2) อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ

-83) อาจารย์ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
2.2 คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จ.สกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาติ ศรีวงษา
3) อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
4) อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
5) อาจารย์ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
กำรประเมิน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
1. ร้ อ ยละการน าความรู้ ไปใช้ป ระโยชน์ ข องนั กศึ ก ษาในหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าบริห ารธุรกิ จ
การเกษตร ที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางประเมินผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการแข่งขันโครงการประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ใน
งาน ราชภัฏบุรีรัมย์ใหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ประเด็นกำรประเมิน

มำก
ที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ค่ำเฉลี่ย
กลำง
ทีสุด

กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
1. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้า
2
1
ร่วมโครงการ
(66.67) (33.33) (00.00) (0.00) (0.00)
2. สามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่
1
2
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้
(33.33) (66.67) (00.00) (0.00) (0.00)
ในการเรียนและในชีวิตประจาวันได้
รวม

SD

ระดับ

4.667 0.577 มากที่สุด
4.333 0.577

มาก

4.50

มำกที่สุด

จากตารางที่ 1 จากการสอบถามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการแข่งขันโครงการประกวด การจัดตู้ปลา
สวยงาม ในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์ใหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จานวน
3 คน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.50 )

-92. ร้อยละการน าความรู้ ไปใช้ป ระโยชน์ ของคณาจารย์ในหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าบริห ารธุรกิ จ
การเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตารางที่ 2 ตารางประเมิน การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
บริหารธุรกิจการเกษตร
ประเด็นกำรประเมิน

มำก
ที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ค่ำเฉลี่ย SD
กลำง
ทีสุด

การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้า
5
ร่วมโครงการ
(100.00) (00.00) (00.00) (0.00) (0.00)
2. สามารถนาเอาความรู้ทไี่ ด้รับจากการเข้า
5
ร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในพัฒนา
(100.00) (00.00) (00.00) (0.00) (0.00)
ศักยภาพได้
รวม

ระดับ

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

มำกที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ก ารน าความรู้ไปใช้ ป ระโยชน์ ข องคณาจารย์ ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 5 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่เท่ากับ 5.00) โดยสามารถนาเอาความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมา
ประยุกต์ใช้ในพัฒนาศักยภาพได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
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ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ การเกษตร
งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลสรุปความพึงพอใจแยกตามรายกิจกรรมดังนี้ดังนี้
กิจ กรรมที่ 1 การสนับ สนุน การจัดการเรียนการสอนและพั ฒ นาทั กษะทางวิชาการนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูต ร
บริหารธุรกิจการเกษตร ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40)

ผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

3 คน

ผลกำร
ดำเนินงำน
3 คน

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
เป้าหมาย

5 คน

5 คน

บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

1. จ านวนนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าบริ ห ารธุ ร กิ จ การเกษตร ได้ พั ฒ นาทั ก ษะทาง
วิชาการ
2. จ านวนอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

ผลกำร
ดำเนินงำน
1. ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ป ระโยชน์ ของนั กศึกษาใน ร้อยละ 80 ร้อยละ 90
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
การเกษตร ที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
2. ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของคณาจารย์ใน ร้อยละ 80 ร้อยละ 100
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
การเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำน
1. หลักสูตรไม่ได้วางแผนกิจกรรมไว้ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ทาให้ต้องมีการขออนุมัติเปลี่ยนกิจกรรมภายหลัง
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ข้อเสนอแนะ
1. การเสนอขออนุมัติโครงการครั้งต่อไป หลักสูตรควรมีการวางแผนกิจกรรมให้ครบคลุม เพื่อไม่ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายหลัง
2. ควรมีการติดตามและทบทวนแผนการดาเนินงานทุกๆ เดือน เพื่อกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาในโครงการ
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ภำคผนวก

- 13 -

ภำคผนวก ก.
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ
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แบบเสนอขออนุมัติโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต/โครงกำร ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำ/งำน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร

1. ชื่อโครงกำร ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
2. สถำนภำพของโครงกำร : [ ] โครงการใหม่ [ ] โครงการปกติ [ ] โครงการต่อเนื่อง
3. ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบโครงกำร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
4. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
เริ่มต้นวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
5. งบประมำณ 27,555 บำท (- สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-)
6.
แหล่งงบประมำณ [ ] แผ่นดิน
[  ] เงินรายได้ [ ] งบอื่นๆ ระบุ........................................................
7. ควำมสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศำสตร์ จุดเน้นสภำฯ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
7.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ด้ำน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
7.2 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสังคม เพื่อคนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้าน สังคมที่
บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
7.3 ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้ำหมำยที่ 3 คุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
7.4 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
2.1 นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน

- 16 2.2 บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 อาจารย์ และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ
7.5 จุดเน้นสภำมหำวิทยำลัย ด้านที่ 1 การจัดการศึกษา ข้อที่ 1.1
7.6 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ...(หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย)... องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2, 3.2 และ 5.2
8. หลักกำรและเหตุผล (ที่มา/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ความเร่ งด่วน/การบูรณาการโครงการ/เครื อข่ายความร่ วมมือในการดาเนิ นโครงการ)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
และจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
นักศึกษาคือบุ คคลที่สาคัญ ที่สุ ด โดยนั กศึกษาจาเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตรจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
โดยการจัดกิจ กรรมสั มมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ส ภาวการณ์ ปัจจุบัน และรู้เท่าทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณ สาหรับการดาเนินงาน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่สังคม
9. วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
2. คณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
และสามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้
10. กิจกรรม พื้นทีด่ ำเนินกำร กลุม่ เป้ำหมำย และจำนวนเป้ำหมำย
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตร
บริหารธุรกิจการเกษตร

พื้นที่ดำเนินกำร
บ้ำน ตำบล อำเภอ
จังหวัด/ประเทศ

1) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร

2) มหาวิทยาลัย

จำนวนเป้ำหมำย
กลุ่มเป้ำหมำย

อาจารย์ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร
อาจารย์ในหลักสูตร

บุคคล

สิ่งของ

5

-

3

-

- 17 กิจกรรม

พื้นที่ดำเนินกำร
บ้ำน ตำบล อำเภอ
จังหวัด/ประเทศ

ขอนแก่น

3) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวนเป้ำหมำย
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคคล

สิ่งของ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร
นักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร

3

-

รวมทั้งสิ้น

11

-

11. งบประมำณรำยจ่ำย : งบประมำณรวมทั้งสิ้น..…… 27,555 ………บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยแยกรำยกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม – ประเภทงบรายจ่ าย -หมวดรายจ่ าย – รายการ - ชี้แจงรายละเอียด
กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาและ

คณาจารย์ หลักสู ตรบริหารธุรกิจการเกษตร
งบดาเนินงาน
1) ค่ าตอบแทน รวมทั้งสิ้น
2) ค่ าใช้ สอย รวมทั้งสิ้น
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ
2.1.1 พื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ค่าที่พกั จานวน 3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 800 บาท เป็ นเงิน 7,200 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร(อบรมทักษะทางวิชาการแก่คณาจารย์) จานวน 1 คน ๆ ละ 2,855 บาท
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 1,845 บาท
2.1.2 พื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(คณาจารย์) จานวน 3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็ นเงิน 1,440 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(พนักงานขับรถ) จานวน 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 210 บาท เป็ นเงิน 420 บาท
- ค่าที่พกั จานวน 4 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 650 บาท เป็ นเงิน 2,600 บาท
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 1,360 บาท
2.1.3 พื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(คณาจารย์) จานวน 2 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็ นเงิน 960 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(นักศึกษา) จานวน 3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 210 บาท เป็ นเงิน 1,260 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(พนักงานขับรถ) จานวน 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 210 บาท เป็ นเงิน 420 บาท
- ค่าที่พกั จานวน 6 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 225 บาท เป็ นเงิน 1,350 บาท
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 2,520 บาท
2.2 ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร 5 ชุด ๆ ละ 665 บาท เป็ นเงิน 3,325 บาท

งบประมาณ (บาท)
27,555

25,985
11900

5820

6510

3,325

- 18 กิจกรรม – ประเภทงบรายจ่ าย -หมวดรายจ่ าย – รายการ - ชี้แจงรายละเอียด
กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาและ

คณาจารย์ หลักสู ตรบริหารธุรกิจการเกษตร
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบประมาณ (บาท)
27,555

- 19 12. กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรและกำรใช้จ่ำยของโครงกำร (PDCA)
กิจกรรม/ขัน้ ตอนกำรวำงแผนตำม PDCA/
ที่
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

แผนกำรดำเนินกำร/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ระบุงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้จ่ำย)
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62
ก.ค.62

กิจกรรมที่ 1 กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร
นักศึกษำและคณำจำรย์หลักสูตร
บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
ขั้นวำงแผนงำน (P) (ระบุขั้นตอนการวางแผน)
1 วางแผนและกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
2 ขออนุมัติโครงการ
ขั้นดำเนินกำร (D) (ระบุขั้นตอนการดาเนินงาน)
ดาเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
1 สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
(ระบุขั้นตอนการประเมินผล)
1 สรุปและประเมินผลโครงการ
2
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน)
รายงานผลการจัดกิจกรรมการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
1 ศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร และ
เสนอวิธีการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งถัดไป

11,655

7,820

8,080

ไตรมำส 4
ส.ค.62

ก.ย.62

- 20 13. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต
1. จานวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ
2. จานวนอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

หน่วย
นับ
คน

ค่ำ
เป้ำหมำย
3 คน

คน

5 คน

วัดกิจกรรมที่
1
1

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ที่เข้าร่วม
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ
2. ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของคณาจารย์ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

หน่วย
นับ
คน

คน

วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่
ร้อยละ 80
1

ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80

14. กำรติดตำมและประเมินผล
14.1 แบบวัดการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
14.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานภายใน 30 วัน
15. ผลกระทบ (Impact)/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
15.1 นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
15.2 คณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการได้
16. ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรดำเนินโครงกำร (ถ้ามี)
กิจกรรมที่

ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมทีม่ อี ยู่แล้ ว

2

- 21 -

- 22 -

ภำคผนวก ข.
สรุปค่ำใช้จ่ำย

- 23 -

- 24 -

- 25 -

ภาคผนวก ค(1)
การพัฒนาบุคากรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ภาคผนวก ค(2)
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม
การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิดตูว้ ัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN’s Cultural)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาคผนวก ค(3)
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ โครงการ Stat up
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

