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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน เป็นโครงการที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตโคต้นน้ าที่มีคุณภาพ และเพ่ือ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 

1 วางแผน (PLAN) 15 ต.ค. 2558 -  
15 พ.ย. 2558 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดขอบข่ายของงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 ด าเนินการ (DO) 14-15 พ.ค. 
2559 

1. ขออนุมัติโครงการเพื่อด าเนินงานตามแผน 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 

3 สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (Check) 

22 พ.ค. 2559 -  
20 มิ.ย. 2559 

1. เก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน 
2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ 

4 ประเมินผลและปรับปรุง 
(Act) 

30 มิ.ย. 2559 1. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
2. สรุปผลและแนวทางปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.เพศ     

      ชาย 40 53.33 

      หญิง 35 46.67 

ต าแหน่ง     

      อาจารย์ 5 6.25 

     เกษตรกร 50 62.50 

      นักศึกษา 25 31.25 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน 

หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ 

ความ
พึง

พอใจ ความพึงพอใจต่อโครงการ 

1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.03 0.64 59.42 มาก 

2 รูปแบบการจัดโครงการ 3.99 0.61 63.77 มาก 

3 ประโยชน์ที่รับจากโครงการ 4.10 0.65 57.97 มาก 

4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 4.06 0.66 56.52 มาก 

5 ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.07 0.63 60.87 มาก 

6 
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทางสัตวศาสตร์ 

4.04 0.63 60.87 มาก 

7 
มีความเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของการ
ของการเลี้ยงโค 

4.13 0.64 57.97 มาก 

8 
นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง 
ทัศนคติทางด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งสามารถ
น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้ 

4.12 0.61 62.32 มาก 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.63 59.96 มาก 

 
มาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนน 

แบบประเมินที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
4.51-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากการด าเนินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการฯ         แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. อยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีกทุกปี 
2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการสั้นเกิน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน 
1.2 ลักษณะโครงการ 

ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนาเดิม  โครงการใหม่ 
วิธีด าเนินการ   ด าเนินงานเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน สาขา/คณะ  

 
หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชกาล
แผ่นดินน ามาสู่สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นท่ีเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคมและ
บุคคลอย่างยั่งยืนได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือให้ผลที่ได้รับสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และพันธกจิดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด โดยมีการน าไปปฏิบัติและพัฒนาความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นและเพ่ิมมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้คิดจัดท าโครงการ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางค า 
จ ากัด” เนื่องจากเนื้อโคขุนโพนยางค าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัด
สกลนครมาโดยตลอด เนื้อโคขุนที่ผลิตจากสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางค า จ ากัด เป็นที่นิยม
ในบรรดากลุ่มผู้บริโภคเนื้อโคคุณภาพสูง เพราะมีกรรมวิธีการเลี้ยงที่พิถีพิถันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เริ่ม
ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์โค การขุนด้วยอาหารข้น ให้โคอยู่ในพ้ืนที่จ ากัดเพ่ือลดการใช้มัดกล้ามเนื้อ ท าให้
เนื้อมีไขมันแทรก (marbling)สูง เนื้อจึงมีรสชาตินุ่ม อร่อย จ าหน่ายได้ราคาสูง แต่ว่าการที่จะได้มาซึ่งเนื้อโค
คุณภาพสูงจะต้องมีเทคนิคการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการผลิตสัตว์ ได้แก่ การคัดเลือกพันธ์ การผลิตโคต้น
น้ าคุณภาพดี การจัดการด้านอาหาร (ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น การจัดการแปลงหญ้า) การดูแลสุขภาพ
สัตว์ไม่ให้สัตว์ป่วย การป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดความเครียดที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน (การเลี้ยงโคลูกผสมที่มี
สายเลือดโคยุโรปสูงจะท าให้ล าบากขึ้น) ความเครียดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมและถูกรบกวนจากปรสิต
ต่างๆ นอกจากการผลิตเพ่ือให้ได้โคคุณภาพสูงแล้ว ยังต้องหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตด้วย เนื่องจากราคา
อาหารข้นมีการปรับขึ้นตลอด และการแข่งขันในตลาดเนื้อโคคุณภาพที่กลุ่มโคขุนโพนยางค าต้องเตรียมรับมือ 
คือ ผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงต้นทุนต่ า) ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์เนื้อโคน าเข้าจะเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากับเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้มีการน าเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศมากขึ้นและการเตรียมความพร้อมด้านการ
ผลิตโคเนื้อก่อนเข้าสู่ AEC กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางค าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือ โดยการสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพสินค้า จะต้องมีระบบการจัดการคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น GMP และ HACCP การน า
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาใช้ เพ่ือยืนยันความมั่นใจ ความปลอดภัยในด้านอาหาร 
(Food safety) ให้กับผู้บริโภคเพราะในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญเรื่องนี้มากขึ้น 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้พิจารณาแล้วว่าโครงการ “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป . กลาง โพนยาง
ค า จ ากัด” มีความเหมาะสมทั้งบทบาทและหน้าที่ที่จะรองรับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
บริการและพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ต่างๆทั้งการจัดการ
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ฟาร์มโคขุน การลดต้นทุนค่าอาหาร การจัดการแปลงหญ้าคุณภาพ การดูแลสุขภาพสัตว์ การผลิตโคต้นน้ า
คุณภาพดีและการจัดท าระบบมาตรฐาน ให้กับชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์เฉพาะด้านให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความช านาญ
มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป   
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตโคต้นน้ าที่มีคุณภาพ และเพ่ือ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโค

ต้นน้ า เพ่ือการผลิตโคขุน จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ 

 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือผลิตโคขุน 
ร้อยละ 90 
 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน ร้อย
ละ 85 
 
 1.5 ความสอดคล้องของโครงการ 

1.5.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะที่ 2) การพัฒนานักศึกษา 7) การสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ 
1.5.2 สอดคล้องกับแผนพัฒนา 4 ปี (ฉบับผู้บริหาร) 5) ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

 
 1.6 การบูรณาการโครงการ 

 การจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัย ระบุโครงการวิจัย 
 การปฏิบัติงาน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน) 
 อ่ืนๆ (ระบุ) การมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์กัมปนาท วงค์เครือสอน 
 
1.8 วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

14-15 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 
วิธีการด าเนินโครงการ 

 
2.1ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 

1 วางแผน (PLAN) 15 ต.ค. 2558 -  
15 พ.ย. 2558 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดขอบข่ายของงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2 ด าเนินการ (DO) 14-15 พ.ค. 
2559 

1. ขออนุมัติโครงการเพื่อด าเนินงานตามแผน 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 

3 สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (Check) 

22 พ.ค. 2559 -  
20 มิ.ย. 2559 

1. เก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน 
2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ 

4 ประเมินผลและปรับปรุง 
(Act) 

30 มิ.ย. 2559 1. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
2. สรุปผลและแนวทางปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

แบบประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินโครงการ 
 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
ที ่ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย(คน) จ านวนเข้าร่วม

(คน) 
1 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ได้เข้ารับการอบรม  50 39 
2 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้เข้ารับการอบรม 25 25 
3 อาจารย์และบุคลากรได้เข้ารับการอบรม 5 5 

รวม 80 69 
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2.4 งบประมาณด าเนินโครงการ 

1. งบประมาณโครงการ 
  งบประมาณแผ่นดินได้ปี 2559 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร จ านวนเงิน 21,120 บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

อันดับ รายการ 
 ราคาต่อ

หน่วย จ านวน หน่วย 
เป็นจ านวน

เงิน 
 (บาท) (บาท) 

 ค่าตอบแทน      

1 ค่าสมนาคุณวิทยากร  1,200 6 คน 7,200 

 
ค่าใช้สอย      

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ  3,000 2 วัน 6,000 

2 ค่าจ้างเหมาบริการ  5000 1 ครั้ง 5,000 

 ค่าวัสดุ      

1 ค่าวัสดุส านักงาน  2,000 1 ชุด 2,000 

2 ค่าวัสดุทางการเกษตร  26,800 1 ชุด 26,800 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ห้าหม่ืนบาทถ้วน 50,000 

**หมายเหตุ 
- ขอถวัเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ 

 
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน ในส่วนของการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม
จ านวน 69 คน เป็นเพศชาย 35 คน เพศหญิง 34 คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63)  

 รายละเอียดดังตารางที่ 3 อีกท้ังยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบประเมิน รายละเอียดแสดงด้านท้าย 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน 

หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ 

ความ
พึง

พอใจ ความพึงพอใจต่อโครงการ 

1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.03 0.64 59.42 มาก 

2 รูปแบบการจัดโครงการ 3.99 0.61 63.77 มาก 

3 ประโยชน์ที่รับจากโครงการ 4.10 0.65 57.97 มาก 

4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 4.06 0.66 56.52 มาก 

5 ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.07 0.63 60.87 มาก 

6 
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทางสัตวศาสตร์ 

4.04 0.63 60.87 มาก 

7 
มีความเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของการ
ของการเลี้ยงโค 

4.13 0.64 57.97 มาก 

8 
นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง 
ทัศนคติทางด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งสามารถ
น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้ 

4.12 0.61 62.32 มาก 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.63 59.96 มาก 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน
 1. อยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีกทุกปี 

2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการสั้นเกิน 
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3.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เชิงปริมาณ 
1 . เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย ง โคขุน  นั กศึ กษา 
อาจารย์ และบุคลากร ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ า เพ่ือการ
ผลิตโคขุน จ านวน 80 คน 
 

80 คน 69 คน บรรลุ 

เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคต้น
น้ าเพื่อผลิตโคขุน ร้อยละ 90 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ า
เพ่ือการผลิตโคขุน ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 80 86.25 บรรลุ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน ในส่วนของการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม
จ านวน 69 คน เป็นเพศชาย 35 คน เพศหญิง 34 คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63)  
 
4.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1. เกษตรกรบางรายเดินทางมาล าบาก เนื่องจากอยู่ไกล 
 
4.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1. อยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีกทุกปี 
2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการสั้นเกิน 
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ส่วนที่5 
ภาพกิจกรรม/โครงการ 

 
5.1 ภาพแสดงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และการบูรณาการโครงการ 
 การลงทะเบียนก่อนเข้างาน 

 
 

 ทีมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค  
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