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ค ำน ำ 
 

  การบริการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม  
มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับหลักวิชาการ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการเรียน
การสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งคุณภาพด้านวิชาการ  คุณธรรม เป็นคนดี  มีจิต
สาธารณะ  และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่สังคม  น าความภาคภูมิใจมาสู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ชื่อโครงกำร 
     โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร คบ. (เกษตรศาตร)์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
1.2 ลักษณะโครงกำร 

ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่ 
วิธีด าเนินการ  ด าเนินการเอง ร่วมมือกับหน่วยงาน............................... 
 

1.3 หลักกำรและเหตุผล 
 การบริการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคนิค

การสัตวแพทย์  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม  มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับหลักวิชาการ เพ่ือ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ ส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
คุณภาพด้านวิชาการ  คุณธรรม เป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ  และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่สังคม  น า
ความภาคภูมิใจมาสู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

1.4. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านโลหิตและพยาธิวิทยาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการ

สัตวแพทย์ 
3) เพ่ือแนะแนวให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
4) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการผ่าตัดวิสัญญีทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 

1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
      1) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่ 
จัดซื้อชุดวัสดสุ านักงานได้อย่างถูกต้องตามสเปค ร้อยละ 90 1,2,4 
จัดซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์และวัสดุทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามสเปค ร้อยละ 90 1,2,4 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ช้ันปีท่ี 3 และ 4 เข้าอบรมเชิงบ
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดา้นห้องปฏิบัติการโลหติวิทยาและพยาธวิิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ร้อยละ 80 2 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ช้ันปีท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 80 3 
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ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าอบรมเชิงบปฏิบตัิการพฒันา
ทักษะด้านการผ่าตดั วิสัญญีทางเทคนิคการสตัวแพทย์ 

ร้อยละ 80 4 

 

  

     2) ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ ์ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
วัดวัตถุประสงค์

ข้อที ่
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ร้อยละ 90 1 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้น
ห้องปฏิบัติการโลหติวิทยาของสัตว์และพยาธิวิทยา ประจ าปีการศึกษา 
2560และน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ร้อยละ 90 2 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับการได้ความรู้จากแนะแนว
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ร้อยละ 90 3 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับการได้พัฒนาทักษะด้านการ
ผ่าตัด วิสัญญีทางเทคนิคการสัตวแพทย์และน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

ร้อยละ 90 4 

 
1.6 ควำมสอดคล้องของโครงกำร 

1)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะที ่1 กลยุทธ์ที่ 1 
2)  สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี  3  
3)  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ (ระบ)ุ........................................... 

 
1.7 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1.8 วัน เวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร 
  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 31 สิงหำคม 61 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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ส่วนที่ 2 

วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
2.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
ที ่ ว/ด/ป รำยละเอียด 

1 1 กันายาน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2 25 กันยา 2560 ขออนุมัติโครงการ 

3 1 ตุลาคม 2560 ด าเนินการโครงการ 

4 23-25 สิงหาคม 2561 ประเมินผลโครงการ 

5  26-30 สิงหาคม 2561 รายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

2.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

กิจกรรม พ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวนเป้ำหมำย 

บุคคล สิ่งของ 
1 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร 

การจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ์ 124 คน 

 

2 การพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบตัิการโลหิตวิทยาของสตัว์
และพยาธิวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 30 คน 

 

3 แนะแนวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 25 คน  
4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผ่าตัด วิสัญญีทาง

เทคนิคการสัตวแพทย ์
30 คน  

 
2.4 งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

1)  งบประมำณโครงกำร 
จากงบประมาณของ  สาขาเกษตรศาตร ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รหัสงบประมาณ  61A77110คทก09W01 
ชื่อโครงการงบประมาณ โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาตร์ 
ประเภทงบประมาณ    แผ่นดิน   ปกติ   กศ.บป. เงินรายได้ 
จ านวน  151,760บาท 
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2)  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

แผนงบประมาณ - ผลผลติ - งาน/โครงการ ผูข้อเบกิ รวม 

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยกีารเกษตร     

งบประมาณแผน่ดนิ - 461,610.00 

แผนงาน : พืน้ฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
คน - 461,610.00 

ผลผลติที ่1 ผูส้ าเร็จการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี - 346,610.00 

1.1 จัดการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 346,610.00 

     สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์ - 151,760.00 

     61A77110คทก09W01  โครงการกจิกรรมจัดการเรยีน
การสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการ
สตัวแพทย ์ - 151,760.00 

               1/2561  เพือ่ใชใ้นการด าเนนิงานการจัดการ
เรยีนการสอน สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 18,712.00 

               2/2561  เพือ่ใชใ้นการด าเนนิงานสาขาวชิา
เทคนคิการสตัวแพทย ์ สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 28,795.00 

               3/2561  เดนิทางมาราชการเพิอ่เป็นวทิยากรใน
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นหอ้งปฏบิตักิารโลหติวทิยา
ของสตัวแ์ละพยาธวิทิยาประจ าปีการศกึษา 2560 สพ.ญ.ธันยกร ชลาลัย 2,976.00 

               4/2561  เดนิทางเป็นวทิยากรโครงการพัฒนา
ศักยภาพดา้นโลหติวทิยาและพยาธวิทิยา 

ผศ.ดร.น.สพ.อตถพร รุง่สทิธิ
ชยั 800 

               5/2561  จัดซือ้วัสดสุ านักงานเพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิการจัดการเรยีนการสอนสาขาวชิาเทคนคิการสตัว
แพทย ์ สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 13,420.00 

               6/2561  เพือ่ใชใันการจัดการเรยีนการสอน
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์ สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 3,240.00 

               7/2561  เพือ่ใชเ้ป็นคา่ตอบแทนวทิยากร
บรรยายในโครงการ สพ.ญ.กนกวรรณ บตุรโยธ ี 6,000.00 

               8/2561  จัดซือ้วัสดสุ านักงานสาขาวชิาเทคนคิ
การสตัวแพทยไ์ตรมาสที ่2 สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 25,364.00 

               9/2561  เดนิทางไปราชการเพือ่นเิทศนักศกึษา
ปฏบิตังิานสหกจิศกึษา ณ ภาคอสีานและภาคกลาง สพ.ญ.กนกวรรณ บตุรโยธ ี 19,736.66 

               10/2561  น ้ามนัเชือ้เพลงืส าหรับใชใ้นฟารม์
สาธติ น.สพ.จักรพรรดิ ์ประชาชติ 500 

               23/2561  เพือ่ใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์ สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 11,834.00 

               24/2561  เพือ่ใชใ้นการด าเนนิงานสาขาวชิา
เทคนคิการสตัวแพทย ์ สพ.ญ.กนกวรรณ บตุรโยธ ี 4,600.00 

               26/2561  จัดซือ้ชดุหลอดเก็บตัวเอยา่งเลอืด
และสยีอ้มเม็ดเลอืด สพ.ญ.กนกวรรณ บตุรโยธ ี 3,477.50 

               28/2561  คา่วสัดสุ านักงานเพือ่ใชใ้นการ
จัดการเรยีนการสอนหลักสตูรเทคนคิการสตัวแพทย ์ สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 5,730.00 

               29/2561  คา่สารเคมเีพือ่ใชใ้นการจัดการเรยีน
การสอนหลกัสตูรเทคนคิการสตัวแพทย ์ สพ.ญ.อโณทัย แพทยก์จิ 3,852.00 

               30/2561  คา่วดัสดสุ านักงานสาขาวชิาเทคนคิ
การสตัวแพทย ์ สพ.ญ.กนกวรรณ บตุรโยธ ี 2,722.00 

                      รวมเบกิจา่ยในโครงการ - 151,759.16 

                          คงเหลอืในโครงการ - 0.84 



5 
 

 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์และกำรประเมินโครงกำร 

 
3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดกาเรียนการสอนหลักสูตร คบ.เกษตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 100 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 80 คน  และเป็นเพศชายจ านวน  
20  คน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาเกษตรศาตร ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  4 ชั้นปีและอาจารย์เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร จาก
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของทั้งโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  ± 0.60  ) 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
รำยกำร 

 
X S.D. ควำมพึงพอใจ 

1. กำรน ำไปใช้ประโยชน์และควำมรู้ที่ได้รับ    
    1.1 ด้านการน าความรู้ที่ไดร้ับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ใน 
ด้านการเรียน การท าวิจัย การปฏบิัติงานสหกิจศึกษา และการ 
ปฏิบัติงานในอนาคต 

4.6 0.49 
 

มากที่สุด 

    1.2 ด้านการน าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในห้องปฏิบัติการ 4.5 0.57 มากที่สุด 
    1.3 ด้านการเรียนรู้การท างานร่วมกันกับผู้อื่น 4.49 0.63 มาก 
    1.4 ด้านความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.44 0.53 มาก 
2. ควำมพึงพอใจ    
   2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการ 4.41 0.67 มาก 
   2.2 ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.02 0.64 มาก 
   2.3 ความคิดเห็น(ภาพรวม) เกีย่วกับการด าเนินโครงการ 4.53 0.6 มากที่สุด 
3. กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร    
สาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทยไ์ดร้บัการด าเนินกจิกรรมจดัการเรยีน
การสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตร ์ 

4.81 0.51 
 

มากที่สุด 
นกัศกึษาสาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทยม์คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ทางดา้นโลหติและพยาธวิทิยา 

4.53 0.57 
มากที่สุด 

นกัศกึษามคีวามพรอ้มก่อนเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
4.66 0.55 

 
มากที่สุด 

นกัศกึษาความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการผ่าตดัวสิญัญทีางเทคนิคการ
สตัวแพทย ์

4.8 0.52 
มากที่สุด 

 
4. ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดโครงกำรนี้อีกในปีถัดไป 

4.6 0.60 
มากที่สุด 

รวม 4.53 0.57 มากที่สุด 
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เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยระดับ (คุณภำพ) 
 การแปลความหมายในส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีดังนี้ 
   ค่ำเฉลี่ย    ระดับคุณภำพ 
         4.51 – 5.00      มากที่สุด 
         3.51 – 4.50      มาก 
            2.51 – 3.50      ปานกลาง 
         1.51 – 2.50      น้อย 
         1.00 – 1.50      น้อยที่สุด 
 
3.2 ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวช้ีวัดของโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
เป้ำหมำย 

(ใส่หน่วยนับ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
(บรรล/ุไม่บรรลุ) 

เชิงปริมำณ 
1) การพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สตัวศาตร์ 

124 124 บรรลุ 

2) จัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. 
สัตวศาตร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ 

50 50 บรรลุ 

เชิงคุณภำพ 
1. ความพึงพอใจอยู่ระดับดีถึงดีมากของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 90.20 บรรลุ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 
4.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 นักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2561 โดยคิดเป็น
คะแนนในระดับ 4.48 หรือดีมาก 
 
4.2 ปัญหำอุปสรรค 

1) นักศึกษาขาดความสนใจในการเรียนการสอนอย่างที่ควร 
 
 
4.3 ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนโครงกำรครั้งต่อไป 

1) จัดกิจกรรมให้ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษามีความสนใจในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
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