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รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

โครงกำรกิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
รหัสโครงการ 61A77110คทก14W01
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คำนำ
การบริการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม
มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับหลักวิชาการ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สาหรับการเรียน
การสอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสั ยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จาเป็นต้องใช้งบประมาณ สาหรับการดาเนินงาน เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่สังคม นาความภาคภูมิใจมาสู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ส่วนที่ 2 วิธีดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวิเคราะห์การนาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนที่ 4 สรุปผลการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินการ
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านความพึงพอใจ
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
1. โครงการได้ผ่านการอนุมัติ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ชื่อโครงกำร
โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร คบ. (เกษตรศาตร์) ประจาปีการศึกษา 2560
1.2 ลักษณะโครงกำร
ประเภท
 โครงการต่อเนื่อง
วิธีดาเนินการ
 ดาเนินการเอง

 โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
ร่วมมือกับหน่วยงาน...............................

1.3 หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการบริหารจัดการเรียนการสอน มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริม
พัฒนาความรู้เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ทางหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับสัตวศาสตร์ควบคู่ไปพร้อมกัน โดยภาคปฏิบัติได้
จัดการเรียนการสอนในฟาร์มสาธิตสัตวศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ เกี่ยวกับวิชา หลักสัตวศาสตร์ โภชน
ศาสตร์สัตว์ประยุกต์ การผลิตโคเนื้อกระบือ การผลิตโคนม การผลิตสุกร พืชอาหารสัตว์ การสืบพันธุ์และผสมเทียม โภชน
ศาสตร์สัตว์ การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์ เป็นต้น จาเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้และชานาญด้านทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 -2562 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ทางหลักสู ตรจึ งขอรั บ การสนับ สนุ นงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป
1.4. วัตถุประสงค์
1) การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ตามแผนการเรียนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
2) เพื่อดาเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์มีความรู้ทางด้านการ
พยาบาลสัตว์ การจัดการฟาร์ม และนาความรู้ไปปรับใช้ได้
1.5 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์
กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สัตว
ศาตร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ
90
ร้อยละ

90

วัดกิจกรรมที่
1
2

-22) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของ
สัตว์และพยาธิวิทยา ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมแนะแนวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคนิค
การสัตวแพทย์

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ
90

วัดวัตถุประสงค์ข้อที่

1

ร้อยละ

90

2

ร้อยละ
ร้อยละ

90
90

2
2

1.6 ควำมสอดคล้องของโครงกำร
1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1
2) สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ 3
3) สอดคล้องกับงานด้านอื่น ๆ (ระบุ)...........................................
1.7 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.8 วัน เวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 31 สิงหำคม 61 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ส่วนที่ 2
วิธีกำรดำเนินโครงกำร
2.1 ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร
ที่
ว/ด/ป

รำยละเอียด

1 1 กันายาน 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการ

2 25 กันยา 2560

ขออนุมัติโครงการ

3 1 ตุลาคม 2560

ดาเนินการโครงการ

4 23-25 สิงหาคม 2561

ประเมินผลโครงการ

5

26-30 สิงหาคม 2561

รายงานผลการดาเนินงาน

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.3 กลุ่มเป้ำหมำย
ที่
1
2
3
4

กลุ่มเป้ำหมำย
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของสัตว์
และพยาธิวิทยา ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมแนะแนวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์

จำนวนเป้ำหมำย
บุคคล
สิ่งของ
124 คน
30 คน
25 คน
6 สถาน
ประกอบ
การณ์

2.4 งบประมำณดำเนินโครงกำร
1) งบประมำณโครงกำร
จากงบประมาณของ สาขาเกษตรศาตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รหัสงบประมาณ 61B77110คทก14W01
ชื่อโครงการงบประมาณ โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาตร์
ประเภทงบประมาณ  เงินรายได้  ปกติ  กศ.บป. 
จานวน 102,989 บาท

2 ชุด

-42) รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งบประมาณเงินรายได้
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
61P77110คทก14W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร
วท.บ. สัตวศาสตร์
10/2561 เพื่อใช้ในการจัดเก็บแบบฟอร์มต่างๆในหลักสูตรสัตว
ศาสตร์
14/2561 เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในการดาเนิน
โครงการเพิม่ ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสัตวศาสตร์สู่การทางานอย่าง
มืออาชีพ
15/2561 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้ขอเบิก
-

102,989.00

-

102,989.00

นายสุวิทย์ ทิพอุเทน

15,550.00

นายสุวิทย์ ทิพอุเทน

6,000.00

นายสุวิทย์ ทิพอุเทน

360

30/2561 เพื่อจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจัดการเรียนการสอน นายสุวิทย์ ทิพอุเทน
31/2561 เพือ่ ใช้ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สัตวศาสตร์
นายสุวิทย์ ทิพอุเทน
33/2561 เพื่อนานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษาด้านสัตว
ศาสตร์ของนักศึกษาในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3 และการแข่งขันทักษะ
การเกษตรอาเซียน ครั้งที่ 1
นายภาคภูมิ ซอหนองบัว
34/2561 เพื่อใช้ในการดเช่าเหมารถไปราชการเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษา 26-29 มิ.ย. 2561
นายภาคภูมิ ซอหนองบัว
35/2561 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นายสุวิทย์ ทิพอุเทน

36/2561 ค่าถ่ายเอกสาร
รวมเบิกจ่ายในโครงการ
คงเหลือในโครงการ

สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
-

ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์และกำรประเมินโครงกำร
3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

รวม

5,476.00
44,750.00

12,000.00
12,000.00
5,250.00
1,603.00
102,989.00
0

-5ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดกาเรียนการสอนหลักสูตร คบ.เกษตร ประจาปี
การศึกษา 2560 มีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 100 คน เป็นเพศหญิงจานวน 80 คน และเป็นเพศชายจานวน 20 คน ซึ่ง
เป็นนักศึกษาสาขาเกษตรศาตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ชั้นปีและอาจารย์เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร จากการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมของทั้งโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ± 0.60 ) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รำยกำร

X

1. กำรนำไปใช้ประโยชน์และควำมรู้ที่ได้รับ
1.1 ด้านการนาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเรียน การทาวิจัย การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการ
4.6
ปฏิบัติงานในอนาคต
1.2 ด้านการนาความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในห้องปฏิบัติการ
4.5
1.3 ด้านการเรียนรู้การทางานร่วมกันกับผู้อื่น
4.49
1.4 ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.44
2. ควำมพึงพอใจ
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ
4.41
2.2 ระยะเวลาในการจัดโครงการ
4.02
2.3 ความคิดเห็น(ภาพรวม) เกีย่ วกับการดาเนินโครงการ
4.53
3. กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
3.1 ท่านได้รับการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
4.81

เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์
3.2 จัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์ให้กับ
4.53
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
4. ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดโครงกำรนี้อีกในปีถัดไป
รวม

S.D.

ควำมพึงพอใจ

0.49

มากที่สุด

0.57
0.63
0.53

มากที่สุด
มาก
มาก

0.67
0.64
0.6

มาก
มาก
มากที่สุด

0.51

มากที่สุด

0.57

4.6

0.60

4.48

0.58

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยระดับ (คุณภำพ)
การแปลความหมายในส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีดังนี้
ค่ำเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

-61.51 – 2.50
1.00 – 1.50

น้อย
น้อยที่สุด

3.2 ผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
เชิงปริมำณ
1) การพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์
2) จัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ.
สัตวศาตร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่
เชิงคุณภำพ
1. ความพึงพอใจอยู่ระดับดีถึงดีมากของผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำรบรรลุเป้ำหมำย

(ใส่หน่วยนับ)

ผลกำร
ดำเนินงำน

124

124

บรรลุ

50

50

บรรลุ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90.20

บรรลุ

เป้ำหมำย

(บรรลุ/ไม่บรรลุ)

ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
4.1 สรุปผลกำรดำเนินงำน
นักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้ าที่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2561 โดยคิดเป็น
คะแนนในระดับ 4.48 หรือดีมาก

-74.2 ปัญหำอุปสรรค
1) นักศึกษาขาดความสนใจในการเรียนการสอนอย่างที่ควร

4.3 ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนโครงกำรครั้งต่อไป
1) จัดกิจกรรมให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจในการพัฒนาตนเองมากขึ้น
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แบบเสนอขออนุมัติโครงกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงำน พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงกำร ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมรอง/หน่วยงำนหลักสูตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อโครงกำรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สถำนภำพของโครงกำร : [ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการปกติ
[] โครงการต่อเนื่องโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบโครงกำรหลักสูตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
เริ่มต้นวันที่1เดือนตุลาคมพ.ศ.2560 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สถำนที่ดำเนินโครงกำรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมำณ 83,957 บำท (แปดหมื่นสำมพันเก้ำร้อยห้ำสิบเจ็ดบำทถ้วน)
แหล่งงบประมำณ [ ] รายได้
[  ] เงินรายได้
[ ] ภูพานเพลซ
[ ] รายได้จากการให้บริการ [ ]งบอื่นๆ ระบุ.........................

8. ควำมสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศำสตร์ จุดเน้นสภำฯ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและกำรบูรณำกำรโครงกำร
1) ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์
[ ] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
[ ] 2. การพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
[ ] 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่
1.1

ประเด็นยุทธศำสตร์
[ ] 4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
[ ] 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่

2) จุดเน้นสภำมหำวิทยำลัย(สามารถเลือกความสอดคล้องได้เพียง 1 จุดเน้น 1 ข้อ)
จุดเน้น
[ ] 1. ด้านการจัดการศึกษา
[ ] 2. ด้านการวิจยั และบริการวิชาการ

ข้อที่
3.1

จุดเน้น

ข้อที่

[ ] 3. ด้านวัฒนธรรม
[ ] 4. ด้านบริหารจัดการ

3) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์(หลักสูตร/คณะ/
มหำวิทยำลัย)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้
2.1, 2.2
3.1, 3.2, 3.3
4.1
6.1

-99.

หลักกำรและเหตุผล
การบริการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี
ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับหลั กวิชาการ เพื่อจัดหาวัส ดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์สาหรับการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสหกิจศึกษา ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจและวิสัย ทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ การดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จาเป็นต้องใช้งบประมาณ
สาหรับการดาเนินงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณภาพด้านวิชาการ
คุณธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่สังคม นาความภาคภูมิใจมาสู่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10. วัตถุประสงค์
10.1 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ตามแผนการเรียนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
10.2 เพื่อดาเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์มีความรู้ทางด้านการ
พยาบาลสัตว์ การจัดการฟาร์ม และนาความรู้ไปปรับใช้ได้
11. กิจกรรม พื้นทีก่ ลุ่มเป้ำหมำยกลุม่ เป้ำหมำยและจำนวนเป้ำหมำย
ที่
1
2
3
4

กลุ่มเป้ำหมำย
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของสัตว์
และพยาธิวิทยา ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมแนะแนวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์

จำนวนเป้ำหมำย
บุคคล
สิ่งของ
124 คน
30 คน
25 คน
6 สถาน
ประกอบ
การณ์

2 ชุด
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12. งบประมำณรำยจ่ำย :งบประมำณรวม 83,957 บำท
หมวดรำยจ่ำย

รำยกำรงบประมำณ

1. งบบุคลำกร
2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่ำใช้สอย

คำขอ
งบประมำณ
ปี2561

ชี้แจง
รำยละเอียด

83,957

1) ค่าพาหนะ

63,957
16,000

2) ค่าที่พัก

9,000

3) ค่าที่พัก

3,000

4) ค่าเบี้ยเลี้ยง

6,720

5) ค่าพาหนะ

10,000

6) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,237

1) ค่าวัสดุสานักงาน

20,000
20,000

2.1.3 ค่ำวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

หมำยเหตุ: ให้ระบุค่าใช้จ่ายแยกรายกิจกรรม
ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

83,957

- ค่าบริการเช่ารถปรับอากาศเพื่อใช้ในการดาเนิน
โครงการศึกษาดูงาน เป็นเวลา 4 วัน วันละ 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
- ค่าห้องพักสาหรับอาจารย์และนักวิชาการในโครงการ
ศึกษาดูงาน จานวน 3 คืน คืนล 6 คน คนละ 800
บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าห้องพักสาหรับพนักงานขับรถในโครงการศึกษาดู
งาน จานวน 3 คืน คืนล 2 คน คนละ 500 บาท รวม
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ นักวิชาการและพนักงานราชการ
ในโครงการศึกษาดูงาน จานวน 7 คน คนละ 240
จานวน 4 วัน รวมเป็นเงิน 6,720 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางโครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จานวน 4
วัน วันล 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการจัดเรียน
การสอน (งบสนับสนุนรายวิชา) จานวน 38,474 แผ่น
แผ่นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงิน 19,237 บาท
- ค่าวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(กระดาษ,ปากกา, และอื่นๆ) จานวน ๑ ชุด รวมเป็นเงิน
20,000 บาท

- 11 13. กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรและกำรใช้จ่ำยของโครงกำร (PDCA)(1 กิจกรรม ต่อ 1 กระบวนการ PDCA)
ลำดับ
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอน

กิจกรรมที่ 1 โครงกำรศึกษำดูงำนของนักศึกษำ
สำขำวิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1 ประชุมวางแผน
2 นาเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขั้นดำเนินกำร (D)
ดาเนินกิจกรรมการจัดกาเรียนการสอนตาม
1
แผนงานที่กาหนด
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1 สรุปผลการดาเนินโครงการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
รายงานผลการดาเนินโครงการและแนว
1 ทางการปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณ
ต่อไป

แผนกำรดำเนินกำร/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ระบุงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้จ่ำย)
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61
20,000

24,720

ไตรมำส 4
ส.ค.61

ก.ย.61
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ลำดับ
ที่

กิจกรรม/ขัน้ ตอน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิค
กำรสัตวแพทย์
ขั้นวำงแผนงำน (P)
1 ประชุมวางแผน
2 นาเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขั้นดำเนินกำร (D)
ดาเนินกิจกรรมการจัดกาเรียนการสอนตาม
1
แผนงานที่กาหนด
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1 สรุปผลการดาเนินโครงการ
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)
รายงานผลการดาเนินโครงการและแนว
1 ทางการปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณ
ต่อไป

แผนกำรดำเนินกำร/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ระบุงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้จ่ำย)
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61

9,000

6,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,237

ไตรมำส 4
ส.ค.61

ก.ย.61
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14. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
14.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ศึกษาดูงานนอก
สถานที่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ร้อยละ
ร้อยละ
คน

90
90
30

วัดกิจกรรมที่
2
2
1

คน

5

1

14.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์มีความรู้จากการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มีความพึงพอใจต่อ
โครงการศึกษาดูงาน

วัดวัตถุประสงค์ข้อที่

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

2
2
1

ร้อยละ

80

1

ร้อยละ

80

1

15. กำรติดตำมและประเมินผล
1) มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในแต่ละ ภาค
การศึกษา สารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ ภายปีงบประมาณ เพื่อหาข้อเสนอแนะ ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน แล้วนาผลที่ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อประเมินผล
2) มีการนารายงานผลการดาเนินโครงที่ได้มาเข้าที่ประชุมของหลักสูตรเพื่อสรุปผลการดาเนินงานและจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน
16. ผลกระทบ (Impact)
1) บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
17. ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรดำเนินโครงกำร(ถ้ามี)
ปัจจัยเสี่ยง

-

กำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว

-
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