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รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร& 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รหัสโครงการ  62A55107คทก14W03 
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คํานํา 
 

  การบริการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�ใช/หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจัดการ ประกอบด/วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ/มกัน ความรู/ และคุณธรรม  
มีการบูรณาการภูมิปBญญาท/องถ่ินมาประยุกต�เข/ากับหลักวิชาการ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ�และครุภัณฑ�สําหรับการเรียน
การสอน การฝ>กประสบการณ�วิชาชีพ และการปฏิบัติการสหกิจศึกษา ให/สอดคล/องกับพันธกิจและวิสัยทัศน�ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให/การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค� จําเป6นต/องใช/งบประมาณ สําหรับการดําเนินงาน เพื่อผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห งชาติ ท้ังคุณภาพด/านวิชาการ  คุณธรรม เป6นคนดี  มีจิต
สาธารณะ  และมีทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค�แก สังคม  นําความภาคภูมิใจมาสู คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส�วนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ชื่อโครงการ 
   โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร�) 
 
1.2 ลักษณะโครงการ 

ประเภท � โครงการต อเน่ือง  โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม  

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

1.3 หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มีการบริหารจัดการเรียนการสอน มุ งให/การศึกษาและ
ส งเสริมพัฒนาความรู/ ทักษะประสบการณ� เพื่อให/บัณฑิตที่จบการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพด/านสัตว 

ศาสตร�ได/อย างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต/องการของผู/ใช/บัณฑิตและเป6นคนดีมีคุณภาพของสังคม โดยทาง
หลักสูตรนันให/ผู/ เรียนได/เรียนรู/ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่เก่ียวกับสัตวศาสตร�ควบคู ไปพร/อมกัน โดย
ภาคปฏิบัติได/จัดการเรียนการสอนท้ังในในฟาร�มสาธิตสัตวศาสตร� ห/องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร� ของคณะเทศ
โนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และฟาร�ม สถานประกอบ จากการหน วยงานของรัฐและเอกชน ทั้ง
ท่ีอยู รอบมหาวิทยาลัย และต างจังหวัด ตลคอจนจัดให/การออกฝ>กประสบการณ�วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานที่
ดังกล าวข/างตั้น เพื่อมุ งเป?าให/นิสิตได/เกิดทักษะ ความรู/ ประสบการณ� และความชํานาญในงานสัตวศาสตร� ให/จบ
ออกไปอย างมีคุณภาพดังนั้นใน แต ละปAการศึกษาหลักสูตรจําเป6นอย างยิ่งที่จะต/องจัดสรงบประมาณเพื่อใช/ในการ
ดําเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร�) ในการส งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตของหลักสูตร และอาจารย�ผู/สอนเพื่อให/เท าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปBจจุบัน เพื่อนําองค�ความรู/
ต างๆ มาใช/ในการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาท่ีสอนให/ได/มาตรฐานอย างต อเน่ือง และให/บรรลุตามเป?าหมายพันธ
กิจ 5 ด/าน (ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณรรม, สร/างสรค�งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค�ความรู/ และ
ถ ายทอดสู การพัฒนาท/องถ่ิน, ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม, พัฒนา
เครือข ายการเรียนรู/ บริหารจัดการให/มีคุณภาพ) และ 4 ยุทธศาสตร� (การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให/มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ, การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู ระดับสากล, การพัฒนาท/องถ่ินอย างยั่งยืนบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาระบบบริหารจัดการให/มีประสิทธิภาพ) ของมหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร 

1.4. วัตถุประสงค&  
1) เพื่อใช/ในการดําเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร�) 
2) เพื่อนิเทศนิสิตฝ>กประสบการณ�วิชาชพีและสหกิจศึกษา ประจําปAการศึกษา 2561  
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1.5 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)  

 

 
      

2) ตัวช้ีวัดผลลัพธ& (Outcome) 

 
1.6 ความสอดคล;องของโครงการ 

1)  สอดคล/องกับยุทธศาสตร�คณะที่ 1 กลยุทธ�ที่ 1 
2)  สอดคล/องกับองค�ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาที ่ 3  
3)  สอดคล/องกับงานด/านอ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

 
1.7 ผู;รับผิดชอบโครงการ 

สาขาสัตวศาสตร� คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1.8 วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ 
  ระหว างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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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) แบบประเมินความพึงพอใจของผู/เข/าร วมโครงการ 

2.3 กลุ�มเปCาหมาย 

 
2.4 งบประมาณดําเนินโครงการ 

1)  งบประมาณโครงการ 
จากงบประมาณของ  สาขาสตัวศาสตร� คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รหัสงบประมาณ  62A55107คทก14W03 
ชื่อโครงการงบประมาณ โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาสัตวศาสตร� 

ประเภทงบประมาณ  �  แผ นดิน   ปกติ   กศ.บป. �เงินรายได/ 
จํานวน  183,954 บาท 
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2)  รายละเอียดการใช;จ�ายงบประมาณ 
แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ร/านค/า ค าใช/สอย/งบสรก. ค าวัสดุ/งบสรก. 
หน วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร       
งบประมาณแผ นดิน -     

แผนงาน : พื้นฐานด/านการพัฒนาและเสริมสร/างศักยภาพคน -     

ผลผลิตท่ี 1 ผู/สําเร็จการศึกษาด/านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี -     

1.1 จัดการเรียนการสอนด/านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี -     

     สาขาวิชาสัตวศาสตร� -     
     62A55107คทก14W03  โครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร�) - 47,169.00 136,785.00 

               3/2562  เพ่ือใช/ในการดําเนินงานฟาร�มาธิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร� ร/านไพโรจน� การเกษตร 2008 - 16,370.00 

               5/2562  วัสดุสํานักงานเพ่ือใช/ในการดําเนินงาน
จัดการเรียนการอสอน 

สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จํากัด - 3,320.00 

               6/2562  จ/างเหมาถ ายเอกสารจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาสัตวศาสตร� ร/าน  พนิดา กUอปปAV 10,424.00 - 

               9/2562  วัสดุทางวิทยาศาสตร�และสารเคมีเพื่อใช/
ในการจัดการเรียนการสอน เอส.พี.ไซน� - 27,095.00 

               11/2562  สารเคมีและวัสดุเพ่ือใช/ในการ
ดําเนินงานสาขาว Xชาสัตวศาสตร� บริษัท ยูเน่ียน  ซายน�  เทรดดิ้ง  จํากัด - 36,808.00 

               12/2562  ค าวัสดุเพ่ือใช/ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาสัตวศาสตร� 

สหกรณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จํากัด - 442 

               13/2562  จัดซ้ือวัสดุXอาหารสัตว�เพื่อใช/ในการ
ดําเนินงานฟาร�มสาธิตสาขาวิชาสัตวศาสตร� 

ห/างหุ/นส วนจํากัด ไพโรจน�การเกษตร 
2008 - 51,150.00 

               15/2562  ไปราชการเพ่ือนิเทศนักศึกษาฝ>ก
ประสบการณ�วิชาชีพ สหกิจศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร�   914 - 

               22/2562  เพื่อใช/ในการดําเนินงานฟาร�มสาธิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร� ห/างหุ/นส วนจํากัด ซิน ซิน สกลนคร - 1,600.00 

               29/2562  เพื่อใช/ในการดําเนินโครงการศึกษาดู
งานสาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 6,000.00 - 

               52/2562  เพื่อนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่สาขาวิชาสัตวศาสตร�   11,880.00 - 
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แผนงบประมาณ - ผลผลิต - งาน/โครงการ ร/านค/า ค าใช/สอย/งบสรก. ค าวัสดุ/งบสรก. 

หน วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร       
งบประมาณแผ นดิน -     

แผนงาน : พื้นฐานด/านการพัฒนาและเสริมสร/างศักยภาพคน -     

ผลผลิตท่ี 1 ผู/สําเร็จการศึกษาด/านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี -     

               53/2562  เพื่อเดินทางไปราชาการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทีงานสัตวศาสตร�แห งชาติ ท่ีจังหวัดภูเก็ต   7,386.00 - 

               77/2562  จ/างเหมาบริการถ ายเอกสารประกอบกา
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร� 1/2562 ร/านจูเนียร�เปปเปอร� 10,565.00 - 
                      รวมเบิกจ ายในโครงการ - 47,169.00 136,785.00 
                          คงเหลือในโครงการ - 0 0 
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ส�วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห&และการประเมินโครงการ 

 
3.1 ผลการวิเคราะห&ข;อมูล 

ในส วนของการประเมินความพึงพอใจของผู/เข/าร วมโครงการจัดกาเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร� 
ประจําปAการศึกษา มีผู/ตอบแบบประเมินจํานวน 125 คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของทั้งโครงการ 
พบว า อยู ในระดับมากที่สุด (ค าเฉลี่ยเท ากับ 4.51  ± 0.60  ) รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
รายการ 

 
X S.D. ความพึงพอใจ 

1. การนําไปใช;ประโยชน&และความรู;ท่ีได;รับ    
    1.1 ด/านการนําความรู/ท่ีได/รับจากโครงการไปใช/ประโยชน�ใน 
ด/านการเรียน การทําวิจัย การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการ 
ปฏิบัติงานในอนาคต 

4.6 0.49 
 

มากท่ีสุด 

    1.2 ด/านการนําความรู/ทางทฤษฎีมาใช/ในห/องปฏิบติัการ 4.5 0.57 มากท่ีสุด 
    1.3 ด/านการเรียนรู/การทํางานร วมกันกับผู/อื่น 4.49 0.63 มาก 
    1.4 ด/านความรับผิดชอบต องานท่ีได/รับมอบหมาย 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    

สาขาวชิาสตัวศาสตรไ์ดร้บัการดาํเนินกจิกรรมจดัการเรยีนการสอน

หลกัสตูรวทิยาศาสตร ์ 
4.81 0.51 

 
มากท่ีสุด 

นกัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตรม์คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นโลหติ

และพยาธวิทิยา 
4.53 0.57 

มากท่ีสุด 

นกัศกึษามคีวามพรอ้มก่อนเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
4.66 0.55 

 
มากท่ีสุด 

นกัศกึษาความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการผา่ตดัวสิญัญทีางสตัวศาสตร ์ 4.8 0.52 มากท่ีสุด 

 
4. ท�านต;องการให;มีการจดัโครงการนี้อีกในปIถดัไป 

4.6 0.60 
มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
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เกณฑ&การแปลความหมายของค�าเฉลี่ยระดับ (คุณภาพ) 
 การแปลความหมายในส วนที่เป6นมาตราส 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      น/อย 
         1.00 – 1.50      น/อยท่ีสุด 
 
3.2 ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
เปCาหมาย 

(ใส หน วยนับ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปCาหมาย 
(บรรลุ/ไม บรรลุ) 

เชิงปริมาณ 
1) การพฒันานักศึกษา คณาจารย� บุคลากร และ
เจ/าหน/าที่ หลักสูตร วท.บ. สัตวศาตร� 

124 124 บรรลุ 

2) จัดหาวัสดุใช/ในการเรียนการสอน หลักสูตร วท.บ. 
สัตวศาตร�ให/กับนักศึกษา คณาจารย� บุคลากร และ
เจ/าหน/าที่ 

50 50 บรรลุ 

เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจอยู ระดับดีถึงดีมากของผู/เข/าร วม
โครงการ 

ร/อยละ 80  ร/อยละ 90.20 บรรลุ 
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ส�วนที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

 นักศึกษาและอาจารย�เจ/าหน/าท่ีมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในปAงบประมาณ 2562 โดยคิดเป6น
คะแนนในระดับ 4.48 หรือดีมาก 
 
4.2 ปNญหาอุปสรรค 

1) นักศึกษาขาดความสนใจในการเรียนการสอนอย างที่ควร 
 
 
4.3 ข;อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการคร้ังต�อไป 

1) จัดกิจกรรมให/ทันสมัย เพื่อให/นักศึกษามีความสนใจในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
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