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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 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการบริหารจัดการเรียนการสอน มุ่งให้การศึกษาและ

ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทางหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่เก่ียวกับสัตวศาสตร์ควบคู่ไปพร้อม
กัน โดยภาคปฏิบัติได้จัดการเรียนการสอนในฟาร์มสาธิตสัตวศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ เกี่ยวกับวิชา 
หลักสัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ การผลิตโคเนื้อกระบือ การผลิตโคนม การผลิตสุกร พืชอาหารสัตว์ การ
สืบพันธุ์และผสมเทียม โภชนศาสตร์สัตว์ การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์ เป็นต้น จ าเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้และช านาญด้านทักษะอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ .ศ. 2559 -2562 ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางหลักสูตรจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

1.4. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ด้านสัตวศาสตร์ 
2) เพ่ือพัฒนาความรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านสัตวศาสตร์ 

1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
      1) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์ 

ร้อยละ 90 1 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สัตว
ศาตร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเจา้หน้าที่ 

ร้อยละ 90 2 
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     2) ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถปุระสงค์ข้อที ่

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์ 

ร้อยละ 90 1 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สัตว
ศาตร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเจา้หน้าที่ 

ร้อยละ 90 2 

 
1.6 ควำมสอดคล้องของโครงกำร 

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

 
1.7 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

สาขาสัตวศาสตร์ 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 

ที ่ กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวนเป้ำหมำย 

บุคคล สิ่งของ 
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ 

บุคลากร และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์ 124คน 
 2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร 

วท.บ. สัตวศาตร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 124คน 50 รายการ 
 
2.4 งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

1)  งบประมำณโครงกำร 
จากงบประมาณของ  สาขาเกษตรศาตร ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รหัสงบประมาณ  61A77110คทก14W01 
ชื่อโครงการงบประมาณ โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาตร์ 
ประเภทงบประมาณ    แผ่นดิน   ปกติ   กศ.บป. เงินรายได้ 
จ านวน  171,493 บาท 
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2)  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ผู้ขอเบิก รวม 
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
งบประมาณแผ่นดิน -   
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน -   
ผลผลติที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -   
1.1 จัดการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -   
     สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ - 171,493.00 
     61A77110คทก14W01  โครงการการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตร 
วท.บ. สัตวศาสตร ์ - 171,493.00 

               3/2561  จ้างเหมาบริการท าแผ่นพับและกระดาษค าตอบ นายภาคภมู ิซอหนองบัว 9,240.00 

               4/2561  เพื่อใช้ในการเรยีนการสอนในสาขาสตัวศาสตร์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธ ี 20,000.00 

               5/2561  เพื่อใช้ในการด าเนินงานในหลักสตูรสัตวศาสตร์ นายเสกสรร บริบูรณ ์ 5,384.00 

               6/2561  เพื่อใช้ในการด าเนินการเลี้ยงสตัว์ภายในฟารม์สาขา
สัตวศาสตร ์ นายกัมปนาท วงค์เครือสอน 30,000.00 

               8/2561  จังหวัดปราจีนบุร,ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัด
นครสวรรค,์จังหวัดนครราชสีมา,นครพนม นายกัมปนาท วงค์เครือสอน 3,320.00 

               9/2561  เพื่อใช้ในโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายกัมปนาท วงค์เครือสอน 15,000.00 

               13/2561  เพื่อใช้ในการด าเนินงานการเรยีนการสอนใน
หลักสตูรสัตวศาสตร ์ นายสุวิทย ์ทิพอุเทน 20,000.00 

               23/2561  เพื่อใชั้ในการเช่ารถปรบัอากาศโครงการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี นายกัมปนาท วงค์เครือสอน 34,880.00 

               27/2561  เพื่อใช้ในการเรยีนการสอนรายวิชาหลักการ
ประมง นายนพรัตน ์พัชณีย์ 5,686.00 

               28/2561  เพื่อใช้เป็นอาหารสตัว์ในฟาร์มสาธิตสาขาสตัวสา
สตร ์ นายกัมปนาท วงค์เครือสอน 27,000.00 

               32/2561  เพื่อใช้ในการด าเนินงานการเรยีนการสอนใน
หลักสตูรสัตวศาสตร ์ นายสุวิทย ์ทิพอุเทน 983 
                      รวมเบิกจ่ายในโครงการ - 171,493.00 
                          คงเหลือในโครงการ - 0 
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สว่นที่ 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    

   3.1 ท่านได้รับการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วท.บ. สตัวศาตร์ 

4.81 0.51 
 

มากที่สุด 

   3.2 จัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร์ให้กับ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

4.53 0.57 
มากที่สุด 

 
4. ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดโครงกำรนี้อีกในปีถัดไป 

4.6 0.60 
มากที่สุด 

รวม 4.48 0.58 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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