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รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย& 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รหัสโครงการ  62A55107คทก14W02 
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คํานํา 

 
  การบริการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�ใช6หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด6วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ6มกัน ความรู6 และคุณธรรม  
มีการบูรณาการภูมิป;ญญาท6องถ่ินมาประยุกต�เข6ากับหลักวิชาการ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ�และครุภัณฑ�สําหรับการเรียน
การสอน การฝ>กประสบการณ�วิชาชีพ และการปฏิบัติการสหกิจศึกษา ให6สอดคล6องกับพันธกิจและวิสัยทัศน�ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให6การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค� จําเป@นต6องใช6งบประมาณ สําหรับการดําเนินงาน เพื่อผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ ท้ังคุณภาพด6านวิชาการ  คุณธรรม เป@นคนดี  มีจิต
สาธารณะ  และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค�แก,สังคม  นําความภาคภูมิใจมาสู,คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส�วนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ชื่อโครงการ 
     โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย�) ประจาํป#การศึกษา 2561 
 
1.2 ลักษณะโครงการ 

ประเภท � โครงการต,อเน่ือง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม, 

วิธีดําเนินการ � ดําเนินการเอง ร,วมมือกับหน,วยงาน............................... 
 

1.3 หลักการและเหตุผล 
 การบริการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย�  ใช6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด6วย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ความมีภูมิคุ6มกัน ความรู6 และคุณธรรม  มีการบูรณาการภูมิป;ญญาท6องถ่ินมาประยุกต�เข6ากับหลักวิชาการ 
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ�และครุภัณฑ�สําหรับการเรียนการสอน การฝ>กประสบการณ�วิชาชีพ และการปฏิบัติการสห
กิจศึกษา ให6สอดคล6องกับพันธกิจและวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัย เพื่อให6การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค� 
จําเป@นต6องใช6งบประมาณ สําหรับการดําเนินงาน เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห,งชาติ ทั้งคุณภาพด6านวิชาการ  คุณธรรม เป@นคนดี  มีจิตสาธารณะ  และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค�แก,สังคม  นําความภาคภูมิใจมาสู,คณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

1.4. วัตถุประสงค&  
1) เพื่อใช6ในการดําเนินกิจการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร� สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทย� 
2)  เพื่อให6นักศึกษาได6เข6าร,วมงานกีฬาระหว,างสถาบันกล6องเกมส� 

1.5 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต หน�วยนับ ค�าเป5าหมาย วัดกิจกรรมท่ี 

1. นักศึกษาสาขาวชิา วบ. เทคนิคการสัตวแพทย� คน 90  
2. อาจารย�ประจาํหลักสูตร คน 5  
3. เอกสารประกอบการสอน งาน 1  
4. วัสดุสํานักงาน ชุด 1  

5. วัสดุทางวิทยาศาสตร� ชุด 1  
6. การนิเทศนักศึกษาฝ>กประสบการณ�วิชาชีพประจาํป#การศึกษา 
2561 

คน 24  
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     2) ตัวชี้วัดผลลัพธ& (Outcome) 
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ& หน�วยนับ ค�าเป5าหมาย วัดวัตถุประสงค&ข=อท่ี 

1.นักศึกษาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย�ได6รับการจัการเรียนการสอนท่ี

มีคุณภาพตามแผนการเรียนของหลักสูตรและนําไปใช6ประโยชน�ได6 
ร6อยละ 80  

2.นักศึกษาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย�มีความพึงพอใจต,อการเข6าร,วม
โครงการกล6องเกมส� 

ร6อยละ  80  

 
1.6 ความสอดคล=องของโครงการ 

1)  สอดคล6องกับยุทธศาสตร�คณะที่ 1 กลยุทธ�ที่ 1 
2)  สอดคล6องกับองค�ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาที ่ 3  
3)  สอดคล6องกับงานด6านอ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

 
1.7 ผู=รับผิดชอบโครงการ 

สาขาเทคนิคการสัตวแพทย� คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1.8 วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ 
  ระหว,างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

ส�วนที่ 2 

วิธีการดําเนินโครงการ 
2.1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
ที ่ ว/ด/ป รายละเอียด 

1 1 กันายาน 2561 แต,งตั้งคณะกรรมการ 

2 25 กันยา 2561 ขออนุมัติโครงการ 

3 1 ตุลาคม 2561 ดําเนินการโครงการ 

4 23-25 สิงหาคม 2562 ประเมินผลโครงการ 

5  26-30 สิงหาคม 2562 รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

2.2 เครื่องมือที่ใช=ในการเก็บข=อมูล 
1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู6เข6าร,วมโครงการ 

 

2.3 กลุ�มเป5าหมาย 

กิจกรรม 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 

บ=าน ตําบล อําเภอ จังหวดั/ประเทศ 
กลุ�มเป5าหมาย 

จํานวนเป5าหมาย 
บุคคล สิ่งของ 

การจัดการเรียนการ
สอนหลกัสตูร วท.บ. 
เทคนิคการสัตวแพทย& 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร - นักศึกษาสาขาวิชา วบ. 
เทคนิคการสัตวแพทย& 
- อาจารย&ประจําหลักสูตร 
- เอกสารประกอบการสอน 
- วัสดสุํานักงาน 
- วัสดุทางวิทยาศาสตร& 

90 
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1งาน 
1 ชดุ 
1 ชดุ 

งานกีฬาสานสัมพันธ&
กล=องเกมส& ปLการศึกษา 
2561 

ม.เกษตร บางเขน - นักศึกษาสาขาวิชา วบ. 
เทคนิคการสัตวแพทย& 
 

40 
 
 

 

รวมท้ังสิ้น 121  

2.4 งบประมาณดําเนินโครงการ 
1)  งบประมาณโครงการ 

จากงบประมาณของ  สาขาเทคนิคการสัตวแพทย� คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รหัสงบประมาณ  62A55107คทก14W02 
ชื่อโครงการงบประมาณ โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย� 

ประเภทงบประมาณ  �  แผ,นดิน   ปกติ   กศ.บป. �เงินรายได6 
จํานวน  142,616 บาท 
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2)  รายละเอียดการใช=จ�ายงบประมาณ 

แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ร6านค6า ค,าใช6สอย/งบสรก. ค,าวัสดุ/งบสรก. 

หน,วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร       

งบประมาณแผ,นดิน -     

แผนงาน : พ้ืนฐานด6านการพัฒนาและเสริมสร6าง
ศักยภาพคน -     

ผลผลิตท่ี 1 ผู6สําเร็จการศึกษาด6านวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี -     

     62A55107คทก14W02  โครงการการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� - 50,408.00 92,208.00 

               1/2562  สารเคมีชุดตรวจเลือด เพ่ือ
การจัดการเรียนสอน บริษัท เอ็น พี อินเตอร�เทรด จํากัด - 3,500.00 

               2/2562  หมึกปริ้นเตอร� บริษัท ไอที สมาร�ท เซอร�วิส จํากัด - 3,000.00 

               4/2562  เพ่ือใช6ในการจัดการเรียน
การอสน สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 9,808.00 

               7/2562  เพ่ือใช6ในการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� บริษัท ไอที สมาร�ท เซอร�วิส จํากัด - 7,350.00 

               8/2562  เพ่ือเดินทางไปร,วมประชุม
โครงการงานกีฬาสานสัมพันธ�เทคนิคการสัตว
แพทย� 6 สถานบัน กล6องเกมส�   3,584.00 - 

               10/2562  เพ่ือเข6าร,วมการประชุมใน
โครงการกิจกรรมงานกีฬาระหว,างสถาบันสาร
สัมพันธ�เทคนิคการสัตวแพทย� กล6องเกมส�ครั้งท่ี 5    6,136.00 - 

               16/2562  จัดซ�Sอวัสดุสํานักงานซ้ือ
เพ่ือใช6ในการดําเนินงานสาขาว,Sชาเทคนิคการสัตว
แพทย� โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 1,802.00 

               17/2562  เพ่ือเบิกชําระค,าวัสดุ
สํานักงาน กระดาษถ,ายเอกสารหรือพิมพ�งานท่ัวไป 
ฉลากเขียว   บริษัท ไอคิว เซ6าท�อีสต� โอเอ อุดรธานี จํากัด - 4,250.00 

               18/2562  เพ่ือใช6ในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 6,098.00 

               20/2562  เดินทางไปราชการเพ่ือ
นิเทศนักศึกษาฝ>กประสบการณ�สหกิจศึกษา ท่ี
กรุงเทพและสมุทรปราการ   5,656.00 - 
               54/2562  วัดสุเพ่ือใช6ในการจัดการ
เรียนการสอน สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 1,838.00 
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แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ร6านค6า ค,าใช6สอย/งบสรก. ค,าวัสดุ/งบสรก. 

หน,วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร       

งบประมาณแผ,นดิน -     

แผนงาน : พ้ืนฐานด6านการพัฒนาและเสริมสร6าง
ศักยภาพคน -     

ผลผลิตท่ี 1 ผู6สําเร็จการศึกษาด6านวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี -     

               55/2562  วัสดุสํานักงานเพ่ือใช6ใน
การจัดการเรียนการสอน สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 1,783.00 

               56/2562  เพ่ือใช6ในการดํางานจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 1,205.00 

               57/2562  วัสดุสํานักงานเพ่ือใช6ใน
การจัดการเรียนการสอน สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 1,716.00 

               58/2562  วัสดุก,อนสร6างเพ่ือใช6ใน
การดําเนินงานฟาร�มสาธิต ห6างหุ6นส,วนจํากัด ซิน ซิน สกลนคร - 1,260.00 

               70/2562  เดินทางไปราชการเพ่ือ
ออกนิเทศนักศึกษาฝ>กประสบการณ�วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� ร6านจูเนียร�เปปเปอร� 1,194.00 - 
               76/2562  จัดซ้ือวัดสุเพ่ือใชัในการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย� บริษัท ไอที สมาร�ท เซอร�วิส จํากัด - 34,000.00 

               78/2562  จัดซ้ือวัดสุจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใช6ในสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� ห6างหุ6นส,วนจํากัด ไพโรจน�การเกษตร 2008 - 12,000.00 

               79/2562  จ6างเหมาบริการถ,าย
เอกสารประกอบการเรียนการสอนสาชาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย� ยู บี คิดส�  14,824.00 - 
               80/2562  เพ่ือใช6ในการดําเนิน
โครงการจัดกาเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย� สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 1,474.00 

               86/2562  จ6างเหมาบริการทําเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ร6านจูเนียร�เปปเปอร� 19,014.00 - 

               93/2562  จัดซ้ือวัดสุสํานักงานเพ่ือใช6
ในการจัดการเรียนการสอน สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํากัด - 520 

                      รวมเบิกจ,ายในโครงการ - 50,408.00 91,604.00 

                          คงเหลือในโครงการ - 0 604 
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ส�วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห&และการประเมินโครงการ 

 
3.1 ผลการวิเคราะห&ข=อมูล 

ในส,วนของการประเมินความพึงพอใจของผู6เข6าร,วมโครงการจัดกาเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ.เกษตร 
ประจําป#การศึกษา 2561 มีผู6ตอบแบบประเมินจํานวน 100 คน เป@นเพศหญิงจํานวน 80 คน  และเป@นเพศชายจํานวน  
20  คน ซ่ึงเป@นนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย� คณะเทคโนโลยีการเกษตร  4 ชั้นป#และอาจารย�เจ6าหน6าท่ีของ
หลักสูตร จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของทั้งโครงการ พบว,า อยู,ในระดับมากท่ีสุด (ค,าเฉลี่ยเท,ากับ 4.51  
± 0.60  ) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค,าเฉลี่ย ส,วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
รายการ 

 
X S.D. ความพึงพอใจ 

1. การนําไปใช=ประโยชน&และความรู=ท่ีได=รับ    
    1.1 ด6านการนําความรู6ท่ีได6รับจากโครงการไปใช6ประโยชน�ใน 
ด6านการเรียน การทําวิจัย การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการ 
ปฏิบัติงานในอนาคต 

4.6 0.49 
 

มากท่ีสุด 

    1.2 ด6านการนําความรู6ทางทฤษฎีมาใช6ในห6องปฏิบติัการ 4.5 0.57 มากท่ีสุด 
    1.3 ด6านการเรียนรู6การทํางานร,วมกันกับผู6อื่น 4.49 0.63 มาก 
    1.4 ด6านความรับผิดชอบต,องานท่ีได6รับมอบหมาย 4.44 0.53 มาก 
2. ความพึงพอใจ    
   2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการ 4.41 0.67 มาก 
   2.2 ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.02 0.64 มาก 
   2.3 ความคิดเห็น(ภาพรวม) เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 4.53 0.6 มากท่ีสุด 
3. การบรรลุวตัถุประสงค&ของโครงการ    

สาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทยไ์ดร้บัการดาํเนินกจิกรรมจดัการเรยีน

การสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตร ์ 
4.81 0.51 

 
มากท่ีสุด 

นกัศกึษาสาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทยม์คีวามรูแ้ละประสบการณ์

ทางดา้นโลหติและพยาธวิทิยา 
4.53 0.57 

มากท่ีสุด 

นกัศกึษามคีวามพรอ้มก่อนเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
4.66 0.55 

 
มากท่ีสุด 

นกัศกึษาความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการผา่ตดัวสิญัญทีางเทคนิคการ

สตัวแพทย ์
4.8 0.52 

มากท่ีสุด 

 
4. ท�านต=องการให=มีการจดัโครงการน้ีอีกในปLถดัไป 

4.6 0.60 
มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
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เกณฑ&การแปลความหมายของค�าเฉลี่ยระดับ (คุณภาพ) 
 การแปลความหมายในส,วนที่เป@นมาตราส,วนประมาณค,า 5 ระดับ มีดังนี้ 
   ค�าเฉลี่ย    ระดับคุณภาพ 
         4.51 – 5.00      มากที่สุด 
         3.51 – 4.50      มาก 
            2.51 – 3.50      ปานกลาง 
         1.51 – 2.50      น6อย 
         1.00 – 1.50      น6อยท่ีสุด 
 
3.2 ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
เป5าหมาย 

(ใส,หน,วยนับ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเป5าหมาย 
(บรรลุ/ไม,บรรลุ) 

เชิงปริมาณ 
1) การพฒันานักศึกษา คณาจารย� บุคลากร และ
เจ6าหน6าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร� 

124 124 บรรลุ 

2) จัดหาวัสดุใช6ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. 
สัตวศาตร�ให6กับนักศึกษา คณาจารย� บุคลากร และ
เจ6าหน6าที่ 

50 50 บรรลุ 

เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจอยู,ระดับดีถึงดีมากของผู6เข6าร,วม
โครงการ 

ร6อยละ 80  ร6อยละ 90.20 บรรลุ 
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ส�วนที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

 นักศึกษาและอาจารย�เจ6าหน6าท่ีมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในป#งบประมาณ 2562 โดยคิดเป@น
คะแนนในระดับ 4.48 หรือดีมาก 
 
4.2 ปSญหาอุปสรรค 

1) นักศึกษาขาดความสนใจในการเรียนการสอนอย,างที่ควร 
 
 
4.3 ข=อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการคร้ังต�อไป 

1) จัดกิจกรรมให6ทันสมัย เพื่อให6นักศึกษามีความสนใจในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 

 
 


