โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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๑. หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจุดมุงหมายในการผลิตบัณฑิตเพื่อ “เปนคนดี มีจิตสาธารณะ
และมีทกั ษะวิชาชีพ” และจะตองมีความพรอมในการกาวเขาสูโลกแหงอาชีพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ใหมีความพรอมและทราบถึง
แนวทางตางๆหลังจากจบการศึกษา และมีความพรอมในการทํางาน ตามสายวิชาชีพที่ไดศึกษามา ทั้ง
ใหนักศึกษามีความพรอมที่จะทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิต
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงได
จัดทํา โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น
เพื่ อ ให นัก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี การเกษตร ที่ กํา ลั ง จะบั ณ ฑิ ต ในอนาคต ได มี ค วามพร อมในการ
ประกอบอาชีพและเปนกําลังสําคัญในการรวมพัฒนาประเทศ ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ
๒) เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดตระหนักถึงการเตรียมความพรอมเพื่อกาว
เขาสูโลกของการทํางาน
๓) เพื่อใหนักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีตอคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันการศึกษา
๔) เพื่อใหนักศึกษาไดสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อเกิดความมั่นคงทางอารมณ
๕) เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูสึกผูกพันระหวางนักศึกษารุนพี่รนุ นอง บุคลากร คณาจารย
๖) เพื่อฝกทักษะที่ดีในการทํางานเปนทีมแกนักศึกษา
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๔. ระยะเวลาและสถานที่
วันจันทรที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑) กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาตนเองสูก ารทํางานอยางมืออาชีพ”
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ๑๒
๒) กิจกรรมที่ ๒ โครงการ “กีฬาประเพณีเกษตรสัมพันธ” ครั้งที่ ๒
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓) กิจกรรมที่ ๓ โครงการ “บายศรีสูขวัญ”โอบขวัญวันสําเร็จการศึกษา
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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๕. ผูเขารวมกิจกรรม
๑. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑๔๐ คน
๒. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปที่ ๑ – ๓ จํานวน ๓๐๐ คน
๓. คณาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๒๐ คน

๖. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน (PLAN)
๑) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและกําหนดโครงการ
๒) ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ
๓) จัดทําหนังสือเรียนผูบริหาร และคณาจารยเพื่อขอความรวมมือ
๔) จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นดําเนินการ (DO)
๑) จัดทําโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒) แจงรายละเอียดโครงการและประชาสัมพันธ
๓) ประชุมเตรียมความพรอมของนักศึกษา
๔) ดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ขั้นสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน (Check)& (Action)
๑) ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
๒) ประเมินผลการดําเนินโครงการ
๓) รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
๔) นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงการดําเนินงาน

แผนการดําเนินโครงการ
รายการ
๑. ขั้นวางแผน (Plan)
๒. ขั้นการดําเนินงาน (Do)
๓. ขั้นติดตาม ประมวลผล (Check)
๔. ประเมินผลและปรับปรุง(Act)

มี.ค. ๖๐ เม.ย. ๖๐ พ.ค. ๖๐

มิ.ย. ๖๐ หมายเหตุ
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๘. เปาหมาย/ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ
ดานปริมาณ
- นักศึกษา และคณาจารยเขารวมโครงการ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
ดานคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ตอการจัดกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
- นักศึกษาไดทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพ
- ไดสรางเสริมสุขภาพและสุขภาพจิตเพื่อเตรียมความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ
- ไดมีกิจกรรมที่สรางความผูกพันระหวาง คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
๙. งบประมาณ
งบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลงาน
โครงการสงเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัสโครงการ ๖๐P๕๕๑๐๗คทก๑๒W๐๑
จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน)
กิจกรรมที่ ๑
- คาตอบแทนวิทยากร ( ๒ คนๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆละ ๕๐๐ บาท) เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง
เปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
(วิทยากร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ๑๖๐ คน x ๑๐๐ บาท)
กิจกรรมที่ ๒
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
เปนเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท
(คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ๔๖๐ คน x ๓๐ บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (สํานักงาน , กีฬา และอื่นๆ)
เปนเงิน ๒,๒๐๐ บาท
* หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑) นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
๒) นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดตระหนักถึงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูโลกของงาน
๓) นักศึกษาเกิดเจตคติทดี่ ีตอ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันการศึกษา
๔) นักศึกษาไดสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อเกิดความมั่นคงทางอารมณ
๕) นักศึกษาเกิดความรูสกึ ผูกพันระหวางนักศึกษารุนพี่รุนนอง บุคลากร และคณาจารย
๖) เกิดการฝกทักษะที่ดีในการทํางานเปนทีมแกนักศึกษา
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๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑) จํานวนผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ
๒) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๓) ความสําเร็จของโครงการ โดยแบบรายงานผลการดําเนินโครงการ

ลงชื่อ ...............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวมัลลิกาล สินธุระวิทย)
นักวิชาการเกษตร

ลงชื่อ ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(อาจารยนายสัตวแพทยจักรพรรดิ์ ประชาชิต)
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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กําหนดการ
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-----------------------------------------------กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาตนเองสูก ารทํางานอยางมืออาชีพ”
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag ๑๐๙) อาคาร ๑๒
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปดและกลาวใหโอวาท โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา
๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. การบรรยาย ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาตนเองสูการทํางานอยางมืออาชีพ”
โดย ผูจัดการ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวขอเรือ่ ง “บุคลิกภาพเพื่อ”
โดย อาจารยวรรณพร หันไชยยุงวา
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมที่ ๒ โครงการ “กีฬาประเพณีเกษตรสัมพันธ” ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙
ณ โรงยิมเนเซี่ยมใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - กลาวเปดการแขงขันกีฬา โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
นายสัตวแพทยจักรพรรดิ์ ประชาชิต
- คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นป รวมแขงขันกีฬาสามัคคี
กิจกรรมที่ ๓ โครงการ “บายศรีสูขวัญ” โอบขวัญวันสําเร็จการศึกษา
ณ โรงยิมเนเซี่ยมใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กิจกรรม “บายศรีสูขวัญ” โอบขวัญวันสําเร็จการศึกษา
๑๙.๐๐ น.
ปดโครงการ

