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ค าน า 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร” จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่การด าเนินงาน เพื่อน าผลท่ีได้จากการ

รายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ

ในการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการท าให้การด าเนินงานบรรลุผล

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นอย่างดี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้การศึกษาท่ีถูกต้อง ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีท้ังด้านคุณธรรม

และจริยธรรมให้รู้จักพึ่งตนเอง พิจารณาส่ิงต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาใน

ปัจจุบันท่ีเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางนั้น นักศึกษาคือบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุด โดยนักศึกษาจ าเป็นต้องมี

การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม การบริการการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 

ท้ังการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การ

พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล ตลอดการแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สติปัญญา (IQ) และทางศีลธรรม 

(MQ) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัว การท างาน

ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือ อันจะส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือ

จาการเรียนภายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้มีทักษะทางวิชาการและทักษะทาง

สังคม น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตปัจจุบัน เพื่อเป็นบัณฑิตท่ี

มีคุณภาพท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์แก่สังคม น าความภาคภูมิใจมาสู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

2) เพื่อการบริการการศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ ความ

เคล่ือนไหว และด าเนินกิจกรรมผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณภาพท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม เป็นคนดี  

มีจิตสาธารณะ และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่สังคม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 

1 ร้อยละกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับแนะแนวการศึกษาต่อ ร้อยละ 80 1 

ผลผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ข้อที่ 

1 จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 1 

 

ระยะเวลาการด าเนินการและสถานท่ี 
ระยะเวลา : วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
สถานที่  : ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 

  

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

1) ประชาสัมพันธ์การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 

1) นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 

150 - 

รวมทั้งสิ้น 150 คน - 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนในการด าเนินการ โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (PDCA) มี
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที่ 

ขั้นตอน/รายการกิจกรรม/ 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.62 
พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษา       45,500    4,500  
ขั้นวางแผนงาน (P)             

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             
ขั้นด าเนินการ (D)             

1 ประชุมวางแผนในการด าเนินโครงการ             
 ด าเนินโครงการ             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

1 
รวบรวมผลการด าเนินโครงการและ
แบบประเมินผล 

            

2 ประเมินผลโครงการ             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             

1 สรุปผลการด าเนินโครงการ             

 
รายงานผลการด าเนินโครงการ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมครัง้ต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 
 

 

หน้าท่ีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์การศึกษาอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีคณะ 

1) ออกแนะแนวร่วมกับส านักส่งเสริมและงานทะเบียนคณะละ 2 คน 
2) คณะแจ้งรายช่ือบุคคลท่ีจะออกประชาสัมพันธ์การศึกษา ในวันต่อไปให้กับเจ้าหน้าท่ี

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการต่อไป 
3) ประชาสัมพันธ์คณะ แนะน าหลักสูตรท่ีเปิดสอนของแต่ละสาขา และอาชีพท่ีจะท าหลัง

ส าเร็จการศึกษา 
4) อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์คณะละ 10 นาที 
5) ตอบค าถาม ซักถาม 30 นาที 

 

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2562 

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีท้ังหมด 3 รอบ ดังต่อไปนี้ 
1) รอบท่ี 2 การับแบบโควตา 

1.1) การรับแบบโครตาความร่วมมือกับโรงเรียน (เฉพาะสาขาท่ีเปิดรับ) 
1.2) การรับโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) 

2) รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
3) รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 

หมายเหตุ : รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio และรอบท่ี 4 การรับ Admission  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่ได้เข้าร่วม) 
 
  

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

1) ประชาสัมพันธ์การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 

1) นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562  ท่ี เ ข้ ามาสมั คร เ รี ยน ท่ี คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

176 - 

รวมทั้งสิ้น 176 คน - 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ี 1071/2561 

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการออกแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตารางออกแนะแนวนักศึกษาปีการศึกษา 2562  

ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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11 
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นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังประชาสัมพันธ์
หลักสูตรท่ีเปิดสอนในให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีแสดงความถึงต้องการให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
เข้าแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการประเมินผลโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการประเมินผล

โดยการเปรียบเทียบ จ านวนนักศึกษาใหม่ท่ีเข้ามาศึกษาต่อท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา 
2561 และ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การศึกษา 

จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 
2. พืชศาสตร์ 9 
3. บริหารธุรกิจการเกษตร 25 
4. สัตวศาสตร์ 23 

รวมทั้งหมด 67 คน 
 
 จากจ านวนนักศึกษาใหม่ท่ีรายงานตัว ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 67 คน มีจ านวนน้อย
กว่า นักศึกษาใหม่ท่ีรายงานตัว คิดเป็นร้อยละ -23.86 ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักศึกษาใหม่ท่ีรายงาน
ตัว ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 88 คน 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินการ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลท่ีได้จากการจัดการและด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ในการด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสรุปผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุท่ี 
ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

1 
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับ 
แนะแนวการศึกษาต่อ 

ร้อยละ 80 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ในแผน นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 
1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
150 คน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อร่วมกับส านั ก
ส่ ง เ สริ ม และ ง านทะ เบี ย น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมท้ัง 
หมด จ านวน 176 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเข้ารับแนะแนวการศึกษาต่อ
และได้สมัครเข้าเรียนในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

บรรลุ
เป้าหมาย 

- 
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สาเหตุท่ี 
ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1 จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 

จ านวนนักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 
1  ท่ี ร า ย ง าน ตั ว  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 67 
คน และจ านวนนักศึกษาใหม่
ช้ันปีท่ี 1 ท่ีรายงานตัว ประจ าปี
การศึกษา 2561 จ านวน 88 
คน เมื่อเปรียบเทียบจ านวน
นักศึกษาท้ัง 2 ปีการศึกษาแล้ว
นั้น ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ คือ 150 คน และจ านวน
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่  ป ร ะ จ า ปี
การ ศึกษา 2562 น้อยกว่ า
จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 
คือ  - 2 3 . 8 6  ถื อ ว่ า จ าน วน
นักศึกษาลดลงจากปีการศึกษา
ท่ีผ่านมาเป็นอย่างมาก 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

เนื่องด้วยประเทศ
ไทยก าลังเคล่ือนตัว
เข้า สู่ สังคมสูงวัย ท่ี
อัตราการเกิดน้อยลง 
จึง ส่งผลให้จ านวน
นักศึกษาก็ลดลง 

อี ก ปั จ จั ย คื อ 
นั ก เรี ยน ในยุ คนี้ มี
ตั ว เ ลื อกมากมาย
นอกเหนือจากระบบ
แอดมิดชันกลาง เช่น 
โ ค ร ง ก า ร รั บ ต ร ง 
โควตาพิเศษต่าง ๆ 
ท่ีดึง ตัวนักเรียนไป 
จึ งท า ให้นั ก ศึกษา
ลดลงและไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินโครงการบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปัญหาและอุปสรรค

ดังต่อไปนี้ 
1. อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างมีนัยส าคัญในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ท าให้จ านวน

นักศึกษาลดลงตามไปด้วย ประกอบกับตามมาด้วยนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาด้วย
ระบบ TCAS ท่ีส่งผลให้นักศึกษามีทางเลือกมากข้ึน 

2. นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง เพราะมีการขยายวิทยาเขตเพื่อ
รองรับนักศึกษาได้มากขึ้น จากนโยบายให้สถาบันการศึกษาออกนอกระบบ 

3. ในการตรวจเยี่ยม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายชัดเจนว่าทุกสถาบันการศึกษา
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จะต้องมุ่งพัฒนาและต่อยอดการศึกษาจากจุดแข็งท่ีมีอยู่ แทนการเปิดสาขาหรือ
หลักสูตรท่ีไม่ถนัด ท่ีส าคัญต้องผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของ
ตลาดด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินโครงการบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในอนาคตควรได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการมากยิ่ งขึ้น โดย
ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

1. การจัดโครงการจะต้องจัดอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาต่าง
แต่ละโรงเรียนมาเข้าร่วม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกท่ีเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

2. ควรมีกลยุทธ์การแสวงหานักศึกษา โดยการออกบริการวิชาการแก่โรงเรียนต่าง ๆ และ
ให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปด้วย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนท่ีคณะออก
ให้บริการวิชาการ สามารถมองเห็นถึงภาพการประกอบอาชีพในอนาคตท่ีชันเจนขึ้น 

3. เพิ่มช่องการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีเปิดสอนเพิ่มขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์
ทาง Social Network YouTube และ Facebook เป็นต้น 

4. ครูแนะแนวเป็นบุคคลส าคัญท่ีเ ช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับเด็กนักเรียน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรเปล่ียนจากท่ีขอโรงเรียนเข้าไปแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ 
ให้กลายเป็น Road Show และ Workshop กับนักเรียนรุ่นน้องและครูเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กันโดยตรง 

5. ควรให้ความส าคัญกับหลักสูตรพิเศษชนิดต่าง ๆ เช่น เปิดหลักสูตรใหม่ๆ หลากหลาย
รูปแบบ มีต้ังแต่หลักสูตรเรียนภาคค่ า หลักสูตรปริญญาตรีควบโทจบได้ภายใน 5 ปี 

6. คณะควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของการสอนและเน้นตอบโจทย์ความต้องการของ
เด็ก แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าเรียนท่ีแพงกว่าปกติ ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้
จ านวนไม่น้อยให้กับสถาบันการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ข  
สรุปค่าใช้จ่ายใบตัดยอด 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

รายการทั้งหมด ยอดเงิน  รหัสชุดเบิก 

2/2562 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคนิค
การสัตวแพทย์ 

2,000.00 2/2562 

2/2562 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สาขาธุรกิจ
การเกษตร 

2,000.00 2/2562 

4/2562 เพื่อใช้ในการด าเนินงานประชามสัมพันธ์
แนะแนวในการศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวอทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

39,500.00 4/2562 

29/2562 การจัดจ้างถ่ายเอกสารส าหรับใ ช้การ
บริการการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

2,000.00 29/2562 

37/2562 เพื่อใช้ในการบริการการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2,500.00 37/2562 

38/2562 ใช้ในการรายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการการศึกษา 

2,000.00 38/2562 

รวมยอดบิลทั้งหมด 50,000  

คงเหลือเงินทั้งสิ้น 0.00  
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรม 
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ภาพรวมของกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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ภาพรวมของกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
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ภาพรวมของกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการประมง 
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ภาพรวมของกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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ภาพรวมของกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
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ภาพรวมของกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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