
 
 
  
 
 
 
 
 

    
 
 
 

    รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง 
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สาขาวิชาการประมง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รหัสงบประมาณ 62A55107คทก15W01 
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ค าน า 
 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการประมง เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ  เป้าประสงค ์ที ่4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ  

1. เพ่ือให้คณาจารย์ และ บุคลากร ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการประมง และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือให้คณาจารย์ทราบถึงผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่2 และ ชั้นปีที่ 3 และน ามา
ปรับปรุงในการด าเนินงานในปีต่อไป 

4. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ในสาขาวิชาการประมง 
ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 กิจกรรมคือ  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการประมง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาการประมง  (มีรูปเล่มรายงานผล)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มีรูปเล่มรายงานผล) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน    
     

 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 การบริหารการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีการจัดการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล และภูมิคุ้มกันในตนเอง 
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ของคณะพร้อมกับด าเนินการเรียนการสอนให้นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง 
จ าเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสาขาให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการเรียนการ
สอน อาทิกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวิชาเฉพาะทางด้านการประมง การศึกษาดูงานทางด้าน
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจ าเป็นจะต้องด าเนินงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุ งบประมาณ ครุภัณฑ์และการจัดการที่ดี และให้บริการที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้คณาจารย์ และ บุคลากร ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการประมง และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้คณาจารย์ทราบถึงผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่2 และ ชั้นปีที่ 3 และน ามาปรับปรุงใน    

การด าเนินงานในปีต่อไป 
4. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ในสาขาวิชาการประมง 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1.ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 

1.จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม  
(ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

ร้อยละ 80 1 

2.จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม  
(ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

ร้อยละ 80 2 

3.จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม  
(ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

ร้อยละ 80 3 

4.รายการจัดซื้อจัดหาวัสดุ (ไม่น้อยกว่า) รายการ 7 4 
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2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
วัดวัตถุประสงค์

ข้อที่ 
1.คณาจารย์และบุคลากรมีความพึงพอใจจากการพัฒนาตนเอง  
(ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 1 

2.คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของสาขาวิชาการประมง       
มีความพึงพอใจจากการศึกษาดูงาน (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 2 

3. คณาจารย์และนักศึกษา ของสาขาวิชาการประมง มีการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาดูงาน (ไม่น้อยกว่า)    

ร้อยละ 75 2 

4. ผลประเมินความพึงพอใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาน
ประกอบการ  (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 3 

5.ความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน  
(ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 4 

3. ความสอดคล้องของโครงการ 
1)  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์คณะที่ 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
2)  สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3)  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 5. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2561 – 30 สิงหาคม 2562  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 

วิธีด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน แผนงาน 
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการด าเนินงานเป็น 4 กิจกรรมคือ  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการประมง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาการประมง  (มีรูปเล่มรายงานผล)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มีรูปเล่มรายงานผล) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในกิจกรรมที่ 4 

 แบบประเมินการใช้บริการอุปกรณ์ด้านการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 

งบประมาณด าเนินโครงการ 
1)  งบประมาณโครงการ 

จากงบประมาณของ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
รหัสงบประมาณ   62A55107คทก15W01 

           ชื่อโครงการงบประมาณ  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง 
ประเภทงบประมาณ    แผ่นดิน     ปกติ    เงินรายได้ 
หมวดเงิน งบด าเนินงาน  จ านวน  97,144 บาท  
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2)  ตารางแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

เลขที ่
ชุดเบิก 

รายละเอียด ร้านค้า / ผู้รับจ้าง 
จ านวนเงินที่ใช้ตามหมวด (บาท) 

ค่าใช้สอย/ 
งบสรก. 

ค่าวัสดุ/ 
งบสรก. 

ครุภัณฑ์/ 
งบสรก. 

****1/2562 
เพื่อน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการ
ประมง 

บริษัท กิบไทย จ ากัด - 3,819.90 - 

****2/2562 
เพื่อน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการ
ประมง 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จ ากัด - 4,547.50 - 

****3/2562 
เพื่อน ามาใช้ในการท าปลั๊กไฟใน
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสมบรูณ์อีเลคทรคิสกลนคร - 1,090.00 - 

****4/2562 
เพื่อน ามาใช้ในโรงเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า
สาขาวิชาการประมง 

ร้านไพโรจน์ การเกษตร 2008 - 3,255.00 - 

****5/2562 
เพื่อน ามาใช้ในส านักงานสาขาวิชาการ
ประมง 

สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - 2,700.00 - 

****11/2562 
เพื่อน ามาใช้ในโรงเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า
สาขาวิชาการประมง 

ร้านไพโรจน์ การเกษตร 2008 - 3,050.00 - 

****13/2562 
เพื่อต้องการน ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการประมง 

ร้านฉันท์ฑัต เซ็นเตอร ์ 5,000.00 - - 

**14/2562 
เงินสนับสนุนการใช้รถมหาวิทยาลยั 
(โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
นักศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 12,000.00 - - 

**15/2562 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
(โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
นักศึกษา) จ านวน 5 คน 

- 27,940.00 - - 

****38/2562 
เพื่อต้องการน ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการประมง 

ยู บี คิดส ์ 3,600.00 - - 

***46/2562 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
(โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ : ช่วงที ่1 สายไกล) จ านวน 3 คน 

- 17,614.00 - - 

***50/2562 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
(โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ : ช่วงที่ 2 สายใกล้) จ านวน 1 คน 

- 4,172.00 - - 

****52/2562 
เพื่อน ามาใช้ในส านักงานสาขาวิชาการ
ประมง 

บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั - 3,200.00 - 
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เลขที ่
ชุดเบิก 

รายละเอียด ร้านค้า / ผู้รับจ้าง 
จ านวนเงินที่ใช้ตามหมวด (บาท) 

ค่าใช้สอย/ 
งบสรก. 

ค่าวัสดุ/ 
งบสรก. 

ครุภัณฑ์/ 
งบสรก. 

****53/2562 
เพื่อต้องการน ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการประมง 

ยู บี คิดส ์ 3,400.00 - - 

****54/2562 
เพื่อน ามาใช้ในส านักงานสาขาวิชาการ
ประมง 

สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - 900.00 - 

รวมเงินทั้งสิ้น 73,750.00 23,384.00  

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 73,726.00 22,562.40 - 

คงเหลือ 34.00 821.60 - 

ร้อยละ 99.97 96.49 - 

 
หมายเหตุ :    สัญลักษณ์  *     หน้าเลขท่ีชุดเบิก แทน การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1 
        สัญลักษณ์  **    หน้าเลขท่ีชุดเบิก แทน การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 2 
        สัญลักษณ์  ***   หน้าเลขท่ีชุดเบิก แทน การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 3 
        สัญลักษณ์  ****  หน้าเลขท่ีชุดเบิก แทน การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 4 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ 

 
เป็นผลการวิเคราะห์จากการประเมินการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4 ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมโดย

จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่อน ามาบริการแก่นักศึกษาด้านการเรียนการสอน การทดลอง การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยพบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 32 คน ซึ่งเป็นคณาจารย์ 5 คน บุคลากร จ านวน 2 คน 
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 25 คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  ± 0.56  ) คิดเป็นร้อยละ 85.60 รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  แสดงความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุปกรณ์ด้านการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

1. ด้านห้องปฏิบัติการ    
1.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอกับนักศึกษา 4.45 0.51 มาก 
1.2 ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดเป็นระเบียบ 4.24 0.51 มาก 
1.3 มีตูส้ าหรับจัดเก็บอุปกรณ์เพียงพอ 4.14 0.52 มาก 
1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 4.24 0.58 มาก 
2. การจัดการเรียนการสอน    
2..1 ความเพียงพอของสื่อ/ อุปกรณ์ กับ จ านวนนักศึกษา 4.34 0.48 มาก 
2.2  มีสื่ออุปกรณ์ท่ีสะดวกต่อการเรียนการสอน 4.24 0.51 มาก 
2.3 ประสิทธิภาพของสื่อ/ อุปกรณ์ 4.17 0.47 มาก 
3. ด้านโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    
3.1  มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอกับนักศึกษา 4.48 0.63 มาก 
3.2  เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 4.03 0.63 มาก 
3.3  สภาพแวดล้อมบริเวณโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4.03 0.57 มาก 
4. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.72 0.45 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.56 มาก 

เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับ (คุณภาพ) 
   การแปลความหมายในส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีดังนี้ 
       ค่าเฉลี่ย   ระดับคุณภาพ 
                     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 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

วัดกิจกรรมที่ 
การบรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
1.จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม  
(ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

รอ้ยละ 80 ร้อยละ 0 1 ไมบ่รรลุ 

2.จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม  
(ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 160 2 บรรลุ 

3.จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม  
(ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

รอ้ยละ 80 
รอ้ยละ 
94.29 

3 บรรลุ 

4.รายการจัดซื้อจัดหาวัสดุ (ไม่น้อยกว่า) 7 รายการ 26 รายการ 4 บรรลุ 

ตัวชีวัดผลลัพธ์ 
    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

วัด
วัตถุประสงค์ที่ 

การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

1.คณาจารย์และบุคลากรมีความพึงพอใจจาก
การพัฒนาตนเอง (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 0 1 ไมบ่รรลุ 

2.คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ
สาขาวิชาการประมงมีความพึงพอใจจาก
การศึกษาดูงาน (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 
85.60 

2 บรรลุ 

3. คณาจารย์และนักศึกษา ของสาขาวิชาการ
ประมง มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จาก
การศึกษาดูงาน (ไม่น้อยกว่า)    

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 
83.60 

2 บรรลุ 

4. ผลประเมินความพึงพอใจการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการ  
(ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 
85.80 

3 บรรลุ 

5.ความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 
85.60 

4 บรรลุ 
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ส่วนที่ 4 
                               สรุปผลการด าเนินการ 

โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน แผนงาน 
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการด าเนินงานเป็น 4 กิจกรรมคือ  

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการประมง 
ตั้งงบประมาณไว้  12,960 บาท  ใช้ไป - บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาวิชาการประมง (มีรูปเล่มรายงานผล) เป็นกิจกรรมที่พานักศึกษา

ออกไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์  และเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา
อย่างดีทางหนึ่ง  ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา
สาขาวิชาการประมง ชั้นปีที่ 3 และ 4  คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     ตั้งงบประมาณไว้  30,600 บาท  ใช้ไป 39,940 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.11 ของจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 

ซึ่งสามารถแยกตามหมวดได้ดังนี้ คือ 
- เป็นหมวดค่าใช้สอย 39,940 บาท 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มีรูปเล่มรายงานผล) เป็นกิจกรรมที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการประมงของนักศึกษาสาขาวิชาการประมง 
และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างสาขาวิชาการประมงคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาราชภัฏสกลนครและสถานประกอบการทั้ งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ  คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ  นักศึกษาสาขาวิชาการประมง
ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โดยมีการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สายไกล และช่วงที่ 2 สายใกล้ 

  ตั้งงบประมาณไว้  25,200 บาท  ใช้ไป 21,786 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.43  ของจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
ซึ่งสามารถแยกตามหมวดได้ดังนี้ คือ 
- เป็นหมวดค่าใช้สอย 21,786 บาท 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน  เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยจัดซื้อ 

จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่อน ามาบริการแก่นักศึกษาด้านการเรียนการสอน การทดลอง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้
เหมาะสม  

ตั้งงบประมาณไว้  28,384 บาท  ใช้ไป 34,562.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.58  ของจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
ซึ่งสามารถแยกตามหมวดได้ดังนี้ คือ 
- เป็นหมวดค่าใช้สอย 12,000 บาท 
- เป็นหมวดค่าวัสดุ  22,562.40 บาท 

ซึ่งมีรายการวัสดุที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ทั้งหมด 26 รายการ ดังนี้ คือ 
รายการวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ 

1. sodium molybdate 
2. nutrient agar 
3. mueller hinton agar 
4. Perchloric acid 70% 
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รายการวัสดุส านักงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 
2. เทปใส 
3. ซองน้ าตาลขยายข้าง ขนาดA4 
4. ถ่าน 2A 
5. ปากกาไวท์บอร์ด 
6. ดินสอ 2B 
7. แลคซีน 
8. คลิปหนีบกระดาษ(คละสี) 
9. แม็กซ์เย็บกระดาษ เบอร์ 10 
10. ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10 
11. ลูกแม็กซ์ เบอร์ 8 
12. ลูกแม็กซ์ เบอร์ 3 
13. สติ๊กโน้ต 
14. หมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่อง Hp 35A 
15. แผ่นซีดี 
16. ไม้บรรทัดอลูมิเนียม ขนาดยาว 15 ซม. 
17. ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ขนาดยาว 12 นิ้ว 
18. กระดาษการ์ดสี ส าหรับท าปก สีเขียว 
19. กระดาษการ์ดสี ส าหรับท าปก สีม่วง 
20. กระดาษการ์ดสี ส าหรับท าปก สีชมพู 
21. กระดาษการ์ดสี ส าหรับท าปก สีฟ้า 
22. ซองขาวตราครุฑ 
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ตารางแสดง  การรายงานผลตามการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาขาวชิาการประมง 

12,960 - 

บุคลากรใช้งบประมาณส่วนกลางของ
ส านักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

-  

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมศึกษาดูงาน
สาขาวชิาการประมง 

30,600 39,940 1) มีจ านวนอาจารย์  บุคลากร และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน รวม 32 คน 
2) คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ
สาขาวิชาการประมง มีความพึงพอใจจาก
การศึกษาดูงาน ร้อยละ 85.60 
3) คณาจารย์และนักศึกษา ของสาขาวิชา
การประมง มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาดูงาน ร้อยละ 83.80 

1)  การ เดินทางในการศึกษาดู งาน
ระหว่างสถานที่ในครั้งนี้  มีระยะทางที่
ค่อนข้างไกล 
2) มีการใช้งบประมาณมากกว่าที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกิน
เป้าหมาย 
 

1) ควรเลือกสถานท่ีศึกษาดูงานท่ีไม่ห่างไกลจนเกินไป 
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาดูงานต่อเนื่องมาก
ยิ่งข้ึน  
 

กิจกรรมที่ 3   
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

25,200 21,786 1) มีจ านวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 33 คน 
2) ความพึงพอใจอยู่ระดับดีถึงดีมากของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.40 

1) นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะในการ
เพาะพันธ์ุปลา 
2) สถานที่ ใน ช่วงสายไกลค่อนข้าง
ห่างไกลกัน ท าให้คณะผู้นิเทศมีความ
เ ห นื่ อ ย ล้ า  แ ล ะ ท า ใ ห้ ใ ช้ เ ว ล า
ค่อนข้างมากในการเดินทาง 
3) นักศึกษาบางคนยังขาดมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
 

1) ปรับปรุงรายวิชาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาให้มี
ความทันสมัย และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
2) ศึกษาความเหมาะสมของสถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาให้หลากหลายขึ้น โดยเลือกแต่ละ
สถานท่ีไม่ห่างไกลกันมาก 
3) ในปีการศึกษาถัดไป อาจจะส่งนักศึกษาบางส่วน
ออกฝึกประสบการณ์แบบสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาและประสบการณ์ 
4) ควรฝึกทักษะการวัดคุณภาพน้ าให้แก่นักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 4  
กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุ
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน  

28,384 34,562.40 1) ได้รายการวัสดุ เพื่อสนับสนนุการเรียน
การสอน จ านวน  26 รายการ 

- 

- 

รวมเงิน 97,144 96,288.40    
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 

5.1 แบบเสนอโครงการ 
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5.2 แบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการ 
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5.3  หลักฐานแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบตัดยอดงบประมาณ) 
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