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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ชื่อโครงกำรหลัก โครงการพัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม
2. ชือ่ โครงกำรย่อย/กิจกรรม โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รหัส 01-03-02-002
3. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
4. งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5,000 บำท
( ) แผ่นดิน
() งบประมาณรายได้ ( ) บ.กศ. ( ) กศ.ปช.
( ) งบสิทธิประโยชน์ ( ) งบกองทุน …………………………. ( ) งบอื่น ๆ ………………………….
5. ระยะเวลำ วันที่ 9 สิงหาคม 2559
6. หลักกำรและเหตุผล
อัตลักษณ์ ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ “บัณ ฑิตจิตอาสา พัฒ นาท้องถิ่น ” ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์เดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ ที่มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาอยู่ในคณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรนี้ มี จิ ต สาธารณะ กล่ าวคื อ ไม่ ดู ด าย หรือ ละเลยที่ จ ะเสี ย สละทั้ งเวลา แรงกาย
สติปัญญา หรือทรัพย์สิน เพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ยากที่นักศึกษาได้พบเห็นของบุคคล
อื่นและส่วนรวม
ศาสนสถานเป็นสถานที่ที่มีความสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะใช้ในการประกอบศาสนกิจ
ต่างๆ ของชาวพุทธ วัดและศาสนสถานจึงมีความสาคัญต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย ฉะนั้นชาวพุทธทุกคน
ควรบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่อวัดหรือศาสนสถานตามความเหมาะสม เช่น พัฒ นาวัด โดยช่วยกันทาความ
สะอาดบริเวณวัด และศาสนสถาน บริจาคทรัพย์สิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม บริจาค
เงิน เพื่อใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมวัด และศาสน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ เช่น ไป
ทาบุ ญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น นอกจากนี้การบาเพ็ญ ประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถานยังเป็นการพัฒนาคุณธรรมที่สาคัญในด้านการมีการรู้จักเสียสละ อดทน บาเพ็ญตนให้มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้ ทางวิ ช าการ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี ภู มิ ทั ศ น์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 จึ งต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทั ศ นคติ แ ละแนวคิ ด ให้ เข้ าใจในบริบ ทของหลั ก สู ต รก่ อ นการเปิ ด ภาค
การศึ ก ษ า ดั ง นั้ น ห ลั ก สู ต รเท คโนโลยี ภู มิ ทั ศน์ คณ ะเท คโน โลยี ก ารเกษ ตรจึ ง จั ด โครงการ
เทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา : พัฒนาศาสนสถานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสานึกสาธารณะ การเห็น
คุณค่าในตนเองและให้ความสาคัญต่อศาสนาและศาสนสถาน และเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ของหลักสูตร
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนด้านการบาเพ็ญตนเพื่อชุมชนและสังคม
2) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทัศนคติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร
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8. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย
8.1 เชิงปริมำณ
1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.2 เชิงคุณภำพ
1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดีบคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.51 (เต็ม 5)
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ส่วนที่ 2
วิธีกำรดำเนินโครงกำร
ในการจัดทาโครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะทางานได้มีวิธีการดาเนินโครงการได้กาหนดวิธีการและ
ขั้นตอนของการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินงานทาการจัดการประชุมและวางแผนในการจัดโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติในการจัดโครงการ
3. คณะกรรมการดาเนิ น งานจัดเตรียมสถานที่ และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด
โครงการ
4. ดาเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการและการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทีไ่ ด้ดาเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมาย มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. กลุ่มเป้ำหมำย
1) นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 1 จานวน 10 คน
2) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 2-3 จานวน 15 คน
3) อาจารย์และบุคคลากร จานวน 4 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
1) ใบลงทะเบียน
3. วิธีกำรเก็บข้อมูล
1) แบบสอบถาม
2) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
5. เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ค่ำเฉลี่ย (เกณฑ์ สมศ.)
ช่วงคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 –1.50

ผลกำรประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
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6. ผลกำรวิเครำะห์
6.1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
รำยกำรประเมิน
หมวดควำมพึงพอใจ
1.ความเหมาะสมของวันและเวลาที่จัดโครงการ
2.ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
3.ความเหมาะสมของสถานที่
4.ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม
ค่ำเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย (ตามเกณฑ์ สมศ.)
ผลการ
ปาน
น้อย
ประเมิ
น
มาก
น้อย
ค่าเฉลี่ย
SD.
กลาง
ที่สุด

70.80
66.70
66.70
66.70
67.72

25.00
29.20
29.20
25.00
27.10

4.20
4.20
4.20
8.30
5.22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.66
4.62
4.62
4.58
4.62

0.56
0.57
0.57
0.65
0.59

จากตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
1. ควำมเหมำะสมของวันและเวลำที่จัดโครงกำร
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจต่อ ความเหมาะสมของวันและเวลาที่จัด
โครงการ พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.80 อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 25.00 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.20
2. ควำมเหมำะสมของรูปแบบกิจกรรม
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจต่อ ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.70 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
29.20 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.20
3. ควำมเหมำะสมของสถำนที่
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจต่อ ความเหมาะสมของสถานที่ พบว่าส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.70 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 29.20 อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.20
4. ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมในภำพรวม
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจต่อ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม
พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.70 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
25.00 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.30

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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6.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมรู้ควำมเข้ำใจของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงผลความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
รำยกำรประเมิน

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย (ตามเกณฑ์ สมศ.)
ผลการ
ปาน
น้อย
ประเมิน
มาก
น้อย
ค่าเฉลี่ย
SD.
กลาง
ที่สุด

หมวดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
1.การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ท่านมี ความรู้ความ
เข้าใจทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์อย่างมี 79.20 16.70
ประสิทธิภาพ
2.การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ท่านมีความรู้ความ
เข้ า ใจต่ อ หน้ า ที่ ข องชาวพุ ท ธในการบ าเพ็ ญ 79.20 12.50
ประโยชน์ต่อศาสนสถาน
ค่ำเฉลี่ย
79.20 14.60

4.20

0.00

0.00

4.75

0.53

ดีมาก

8.30

0.00

0.00

4.70

0.62

ดีมาก

6.25

0.00

0.00

4.72

0.57

ดีมาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลความรู้ค วามเข้า ใจในการเข้ าร่ว มกิ จ กรรมของกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ งมี
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำให้ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงวิชำกำร ด้ำนเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจทาง
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าส่วนใหญ่มีความความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.20 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 16.70 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 4.20
2. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำให้ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อหน้ำที่ของชำวพุทธในกำรบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อศำสนสถำน
จากการตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจต่อหน้าที่ของ
ชาวพุทธในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน พบว่าส่วนใหญ่มีความความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.20 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 12.50 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
8.30
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6.3 ผลกำรวิเครำะห์กำรนำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รำยกำรประเมิน
หมวดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
1.การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ท่านได้รับการเตรียม
ความพร้อมทางการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์
2.ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรม
ไปประยุต์ใช้ในการเรียนได้
3.ท่านได้รับการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริยธรรม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ค่ำเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย (ตามเกณฑ์ สมศ.)
ผลการ
ปาน
น้อย
ประเมิน
มาก
น้อย
ค่าเฉลี่ย
SD.
กลาง
ที่สุด

66.70 25.00

8.30

0.00

0.00

4.58

0.65

ดีมาก

66.70 29.20

4.20

0.00

0.00

4.62

0.57

ดีมาก

58.30 33.30

8.30

0.00

0.00

4.50

0.65

ดีมาก

63.90 29.16

6.93

0.00

0.00

4.56

0.62

ดีมาก

จากตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็ นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. กำรเข้ำ ร่ วมกิ จ กรรมท ำให้ ท่ ำ นได้รั บ กำรเตรี ยมควำมพร้ อ มทำงกำรศึ กษำในหลั กสู ต ร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ ท่านได้รับการเตรียมความ
พร้อมทางการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
66.70 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.30
2. ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำกิจกรรมไปประยุต์ใช้ในกำรเรียนได้
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรมไปประยุต์ใช้
ในการเรียนได้ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.70 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
29.20 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.20
3. ท่ำนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้
จากการตอบแบบสอบถามการสารวจท่านได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.30 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 33.30 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.93
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ส่วนที่ 4
สรุปผล
การดาเนินการโครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิต อาสา พัฒนาศาสนสถานและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สรุปผลการดาเนินการ ผลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะสาหรับเป็นข้อมูลในการดาเนินการครั้งต่อไป ดังนี้
1. สรุปผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนควำมพึงพอใจ จากการเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน
และเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ
อยู่ในระดับ ดีมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 92.40±0.59
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ จากการเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา พัฒนาศาสน
สถานและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นต่างๆ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 94.40±0.57
ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิต อาสา พัฒนาศาสน
สถานและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 91.20±0.62
2. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำย และผลดำเนินงำน
ผลกำร
ดำเนินงำน

บรรลุ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

82.75



ไม่ต่ากว่า
3.51

4.62



ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

เป้ำหมำย

เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ไม่บรรลุ

สรุ ป ผลกำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมโครงกำรเทคโนโลยี ก ำรเกษตรจิ ต อำสำ
พัฒนำศำสนสถำนและเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผลกำรดำเนินงำนที่ได้
“บรรลุผลตำมเป้ำหมำย” โดยแยกเป็น
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 24 คน จากจานวนนักศึกษาและบุคลากร 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.75 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
2. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 4.62 จากที่ตั้งเป้าไว้ 3.51 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
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3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ประเภท/หมวด
-หมวดค่าตอบแทน
-หมวดค่าใช้สอย
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
1,680
3,320
5,000

4. ปัญหำอุปสรรค
5. ข้อเสนอแนะ
-

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ....................................... ผู้รายงาน
(นางสาวชุติมา คาขันธ์)
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าโครงการ
(อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี)

ลงชื่อ ....................................... คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
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ภำคผนวก
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ภำพกิจกรรมโครงกำรเทคโนโลยีกำรเกษตรจิตอำสำ พัฒนำศำสนสถำน
และเตรียมควำม พร้อมนักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
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