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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น กลยุทธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น  ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อใหน้ักศึกษาไดมีความรูความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้จากการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า และ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า และกิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกิดความรู้และทักษะทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  า และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงให้มีอย่างยั่งยืน 
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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม   เป็นโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาไดมีความรูความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จากการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า และ 
เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม  

กิจกรรมของโครงการได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า จัดขึ น ณ วันท่ี  
24  พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องบรรยาย 406 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
และโรงเพาะฟักสัตว์น  า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม จัดขึ น ณ วันท่ี 7  กุมภาพันธ์  2560  ณ  บริเวณห้วยทราย 
(ลานพระพุทธรัชชปัญญาบารมี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
โครงการพบว่า กิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า มีความพึงพอใจ ค่าคะแนน 4.39±0.60 คิดเป็นร้อยละ 87.81  
ระดับมาก  มีความรู้ความเข้าใจ ค่าคะแนน 4.50±0.55  คิดเป็นร้อยละ 90.10 ระดับมาก  มีการน าความรู้ไปใช้ ค่า
คะแนน 4.54±0.54  คิดเป็นร้อยละ 90.86 ระดับมากท่ีสุด และกิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม มีความพึงพอใจ ค่าคะแนน 4.34±0.54 คิดเป็นร้อยละ 86.81  ระดับมาก มี
ความรู้ความเข้าใจ ค่าคะแนน 4.43±0.63  คิดเป็นร้อยละ 88.51 ระดับมาก  และมีการน าความรู้ไปใช้ ค่าคะแนน 
4.18±0.53  คิดเป็นร้อยละ 83.69 ระดับมาก 

ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนและร่วมมือท าให้การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ชื่อโครงกำร 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม  
 
1.2 ลักษณะโครงกำร 

ประเภท   โครงการต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม    โครงการใหม่ 
วิธีด าเนินการ   ด าเนินการเอง   ร่วมมือกับหน่วยงาน............................................... 

 
1.3 หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
บนพื นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี น าการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และหลักสูตรมีหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
พร้อมทั งส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  TQF  
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระกับหลักสูตร พ.ศ. 2557  ซึ่งในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา นั น
ผู้เรียนหรือนักศึกษาจะต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาหลัก  2) กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ  3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี  

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั งความรู้ทางวิชาการ และการน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต บนพื นฐานแห่ง
คุณธรรม ซึ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาพร้อม
ทั งส านึกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงให้คงอยู่ในท้องถิ่น และสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อ
ทรัพยากรทางการประมง 

สาขาวิชาการประมง จึงเล็งเห็นความส าคัญทั งความรู้ทักษะทางวิชาการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมทางการประมงท่ีนักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า และการปล่อย
กลับคืนสู่ธรรมชาติ ดังนั นทางสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึง
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อฝึกทักษะทางวิชาการ
ทางด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า การขนส่งสัตว์น  า และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น  าเพื่อทดแทนและให้ยังคงมี
ทรัพยากรเหล่านี ต่อไป 
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1.4   วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
14.1  เพื่อให้นักศึกษาไดมีความรูความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จากการเพาะ

ขยายพันธุ์สัตว์น  า 
14.2 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีส่วนร่วมในการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 
 
1.5 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

15.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่ 

1. ร้อยละของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เข้าร่วมการอบรมการผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  า (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 1 

2. พ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  า คู่ 2 1 
3. ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อม (วันปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์น  า) (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 80 2 

 

15.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย วัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 

1. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจในการผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  า (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 1 

2. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มสี่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  า (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 1 

3. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มสี่วนเก่ียวข้องเข้าร่วม
การอบรมการผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  า สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ไม่
น้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 1 

4. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มีความรู้ความเข้าใจ จาการมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ประมงเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม (วันปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์น  า) (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 2 

5. จ านวนพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  า (ไม่น้อยกว่า) คู่ 2 1 
6. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มีความพึงพอใจ จาการมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม (วันปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์น  า) 
(ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 85 2 
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1.6 ควำมสอดคล้องของโครงกำร 
1)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะท่ี  4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น  
    กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
2)  สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ี 3 นักศึกษา  
    (ตัวบ่งชี ท่ี 3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา) 
3)  สอดคล้องกับงานด้านอื่น ๆ (ระบุ)........................................... 

1.7 กำรบูรณำกำรโครงกำร 
[ ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ เทคโนโลยีอาหารและการให้อาหารสัตว์น  า / เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
[   ] การปรับปรุงรายวิชา .................................................................................. 
[   ] การเปิดรายวิชาใหม่ ..........................................  หลักสูตร....................................... 
[   ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา ................................  หลักสูตร....................................... 
[   ] อื่นๆ .......................................................................... 
[   ] การวิจัย ระบุโครงการวิจัย เรื่อง..................... 
[   ] อื่นๆ  ระบุ........................................................................ 

1.8 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  อาจารย์อรอนงค์  ไชยรา 
1.9 วัน เวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร 
  กิจกรรมที่ 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น ้า    
   วันท่ี  24  พฤศจิกายน  2559  เวลา 08.30 – 16.30  น.    
   ณ  ห้องบรรยาย 406 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                และโรงเพาะฟักสัตว์น  า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   
 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
   วันท่ี 7  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
   ณ  บริเวณห้วยทราย (ลานพระพุทธรัชชปัญญาบารมี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ก ำหนดกำร 
กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 08.30 – 17.00 น. 

ณ ห้องบรรยำย 406 และโรงเพำะฟักสัตว์น้ ำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 
ห้องบรรยาย 406 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดโครงการ โดยอาจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล 
   ประธานสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง กระบวนการสืบพันธุ์ของปลา  

โดยอาจารย์อรอนงค์  ไชยรา 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง วิธีการเพาะขยายพันธุ์และการอนบุาลลูกปลา 
   โดยอาจารย์อรอนงค์  ไชยรา  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
โรงเพาะฟักสัตว์น ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการ การเพาะขยายพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา 
   โดยอาจารย์อรอนงค์  ไชยรา และคุณอรัญ บุตรนา 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. ปฏิบัติการ การเพาะขยายพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา (ต่อ) 
16.30 – 16.50 น. สรุปและอภิปราย กิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า 
16.50 – 17.00 น. กล่าวปิดกิจกรรม โดยอาจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล 
   ประธานสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ก ำหนดกำร 
กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 

วันอังคำรที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลำ 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้วยทรำย (ลำนพระพุทธรัชชปัญญำบำรมี) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

 
 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
09.29 – 10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น  า 
10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 11.55 น.  ชมนิทรรศการวิธีการเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง 

เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 
11.55 – 12.00 น. เสร็จกิจกรรมท่ี 2  ปิดโครงการ 
 
หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ส่วนท่ี 2 
วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 

 
2.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรมที่ 1 : กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
ท่ี รำยกำร วันที่ด ำเนินกำร 
1 ด าเนินการขอเสนอโครงการ ตุลาคม 2559  
2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 
3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย พฤศจิกายน 2559 
4 ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 24  พฤศจิกายน 2559 
5 สรุปผลการด าเนินโครงการ  พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559 

 

กิจกรรมที่ 2 :  กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 
ท่ี รำยกำร วันที่ด ำเนินกำร 
1 ด าเนินการขอเสนอโครงการ ตุลาคม 2559 – ธันวาคม  2559 
2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ มกราคม 2560 
3 ขออนุญาตด าเนินโครงการ และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย    มกราคม 2560  - กุมภาพันธ์ 2560 
4 ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7 กุมภาพันธ์ 2560 
5 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2560– เมษายน 2560 

 
2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
  1) แบบสอบถามความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ 
  2) รายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ นสุดการด าเนินกิจกรรม/โครงการภายใน 30 วัน  

 

2.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

ท่ี ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย 

กิจกรรมที่ 1 
กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

กิจกรรมที่ 2 
กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

ทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวนเป้ำหมำย 
(ระบุหน่วยนับ) 

จ ำนวนเข้ำร่วม 
(ระบุหน่วยนับ) 

จ ำนวนเป้ำหมำย 
(ระบุหน่วยนับ) 

จ ำนวนเข้ำร่วม 
(ระบุหน่วยนับ) 

1 นักศึกษา  40 คน 40 คน  
50  คน 

 
55 คน 2 ผู้บริหาร และคณาจารย์ - 

7 คน 
3 บุคลากร - 
4 ส่ิงของ (พ่อแม่พันธุ์สัตว์น  า) 2 คู่ 2 คู่ - - 
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2.4 งบประมำณด ำเนินโครงกำร 
1)  งบประมำณโครงกำร 

จำกงบประมำณของ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รหัสงบประมำณ  60A66114คทก15W01 
ชื่อโครงกำรงบประมำณ  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม  
ประเภทงบประมำณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.ป. 
หมวดเงิน งบอุดหนุน จ ำนวน  16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพนับาทถ้วน) 
 

2)  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ท่ี รำยกำร 
งบประมำณ (บำท) 

ต้ังไว้ จ่ำยจริง  
1 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 7,900 7,900 
2 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,500 2,500 
3 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 2,500 2,500 
4 ค่าวัสดุการเกษตร และวัสดุส านักงาน 1,100 1,100 
5 ค่าพ่อแม่พันธุ์สัตว์น  า 2,000 2,000 

รวม (หนึ่งหม่ืนหกพันบำทถ้วน) 16,000 16,000 
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ส่วนท่ี 3 
ผลกำรวิเครำะห์และกำรประเมินโครงกำร 

 
3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กิจกรรมที่ 1 : กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
กิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า ได้ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง

บรรยาย 406 และโรงเพาะฟักสัตว์น  า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีการประเมินผล
การด าเนินงานโดยใช้แบบประเมินผล ซึ่งกลุ่มเป้าคือนักศึกษาจ านวน 40 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด 40 คนคิด
เป็นร้อยละ 100 และตอบแบบสอบถามจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5  

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   1.1 เพศ 

  เพศชาย  ร้อยละ 65.71  
  เพศหญิง  ร้อยละ 34.29  

 
 

   1.2 นักศึกษำชั้นปีที่   
    ชั นปีท่ี 1  ร้อยละ 00.00 
    ชั นปีท่ี 2  ร้อยละ 48.57 
    ชั นปีท่ี 3  ร้อยละ 31.43 
    ชั นปีท่ี 4  ร้อยละ 20.00 
    อื่นๆ (ระบุ)  ร้อยละ 00.00 
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ตอนที่ 2 ประเมินระดับควำมพึงพอใจ/ควำมรู้ควำมเข้ำใจ/กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ประเด็นควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย SD ระดับ 

ด้ำนข้อมูลวิทยำกร 
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.46 0.74 มาก 
2. สามารถอธิบายเนื อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.66 0.54 มากท่ีสุด 

ค่ำเฉลี่ยด้ำนข้อมูลวิทยำกร 4.56 0.64 มำกที่สุด 
ด้ำนควำมพึงพอใจ 

1. การรับลงทะเบียน 4.49 0.56 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.31 0.53 มาก 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบในการน าเสนอ 4.46 0.51 มาก 
4. ระยะเวลาในการอบรม 4.26 0.70 มาก 
5. ความเหมาะสมของสถานท่ีอบรม 4.49 0.61 มาก 
6. ความคิดเห็นในภาพรวม 4.34 0.68 มาก 

ค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมพึงพอใจ 4.39 0.60 มำก 
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนือ้หำ 

1. กระบวนการสืบพันธุ์ของปลา 4.54 0.51 มากท่ีสุด 
2. วิธีการเพาะขยายพันธุ์และการอนุบาลลูกปลา 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
3. การเพาะขยายพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา 

(ปฏิบัติการ) 
4.40 0.65 มาก 

ค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนือ้หำ 4.50 0.55 มำก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์จาก
กิจกรรมนี  

4.57 0.56 มากท่ีสุด 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนวิชาต่างๆ ได้ 

4.49 0.56 มาก 

3. การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 4.57 0.50 มาก 
ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.54 0.54 มาก 

ค่ำเฉลี่ยต่อโครงกำร 4.47 0.58 มำก 
ค่ำเฉลี่ยต่อโครงกำร (ร้อยละ) 89.43 
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  ผลของความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมท่ี 1 
การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประเมินทั งหมด 4 ประเด็น คือ ด้านข้อมูลวิทยากร ค่าคะแนน 4.56±0.64  คิดเป็นร้อยละ 
91.14 ระดับมากท่ีสุด  ด้านความพึงพอใจ ค่าคะแนน 4.39±0.60 คิดเป็นร้อยละ 87.81  ระดับมาก  ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ค่าคะแนน 4.50±0.55  คิดเป็นร้อยละ 90.10 ระดับมาก  ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าคะแนน 4.54±0.54  คิด
เป็นร้อยละ 90.86 ระดับมากท่ีสุด สรุปภาพรวมความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงการฯ ค่าคะแนน  4.47±0.58 คิดเป็นร้อยละ 89.43 ระดับมาก 
 

 เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมคาดว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกอบรม ดังนี  
1.  ท่านได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์หรือไม่  
  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 100 
  ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ร้อยละ 0 
2.  ท่านเริ่มน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์  
    หลังการอบรมทันที    ร้อยละ 77.14 
   หลังการอบรมแล้ว 15 วัน     ร้อยละ 8.57  
   หลังการอบรมแล้ว 30 วัน    ร้อยละ  5.71 
   หลังการอบรมแล้ว 45 วัน  ร้อยละ  8.57 
3.  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานเท่าใด 
    ไม่เกิน  1 ปี   ร้อยละ 40.00  
    1 - 3  ปี       รอ้ยละ 11.43 
   3 - 5  ปี    ร้อยละ 14.29   
    5  ปี ขึ นไป    ร้อยละ 34.29 
4.  ท่านน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ท่ีไหน 
  ใช้ในการเรียน    ร้อยละ 31.43 
  ใช้ในครอบครัว   ร้อยละ 42.86 
  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม   ร้อยละ  8.57 
  ใช้เมื่อมีโอกาส   ร้อยละ 17.14 
5.  ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
   ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่   ร้อยละ 42.86  
   ให้บริการ / ค าปรึกษา   ร้อยละ  0.00  
   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ ร้อยละ 11.43 
   ใช้ในการประกอบอาชีพ   ร้อยละ 31.43  
   ใช้ในชีวิตประจ าวัน     ร้อยละ 14.29 
   อื่น ๆ โปรดระบุ.................................  ร้อยละ  0.00 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 1. เป็นโครงการท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 2. ได้รับความรู้ทางการเพาะเลี ยงปลา 
 

กิจกรรมที่ 2 : กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินการเมื่อวัน

อังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณห้วยทราย (ลานพระพุทธรัชชปัญญาบารมี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้แบบประเมินผล ซึ่งกลุ่มเป้าคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 50 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ตอบแบบสอบถามจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45  

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   1.1 เพศ 

  เพศชาย  ร้อยละ 65.71  
  เพศหญิง  ร้อยละ 34.29  
 

 
 

1.2 สถำนะ 
ผู้บริหาร  ร้อยละ  6.38 
คณาจารย์  ร้อยละ 10.64 
บุคลากร  ร้อยละ  4.26 
นักศึกษา  ร้อยละ 78.72  
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ตอนที่ 2 ตำมระดับควำมพึงพอใจ/ควำมรู้ควำมเข้ำใจ/กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ประเด็นควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย SD ระดับ 

ด้ำนควำมพึงพอใจ 
1. การรับลงทะเบียน 4.21 0.66 มากท่ีสุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.30 0.55 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบในการน าเสนอ 4.55 0.54 มากท่ีสุด 
4. ระยะเวลาในการอบรม 4.30 0.51 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.34 0.52 มาก 
6. ความคิดเห็นในภาพรวม 4.34 0.48 มาก 

ค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมพึงพอใจ 4.34 0.54 มำก 
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนือ้หำ 

1. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง 4.57 0.68 มากท่ีสุด 
2. นิทรรศการการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า 4.28 0.58 มาก 

ค่ำเฉลี่ยด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนือ้หำ 4.43 0.63 มำก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนี  4.17 0.43 มาก 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ 4.04 0.62 มาก 
3. การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 4.34 0.52 มาก 

ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.18 0.56 มาก 
ค่ำเฉลี่ยต่อโครงกำร 4.32 0.57 มำก 

ค่ำเฉลี่ยต่อโครงกำร (ร้อยละ) 86.34 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. เป็นโครงการท่ีดี นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดได้ 
2. สามารถใช้งบประมาณได้คุ้มค่า 
3. ได้ท าบุญปล่อยปลา 
 

  ผลของความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับกิจกรรมท่ี 2 การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม จากโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประเมินทั งหมด 3 ประเด็น คือ ด้านความพึงพอใจ 
ค่าคะแนน 4.34±0.54 คิดเป็นร้อยละ 86.81  ระดับมาก  ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าคะแนน 4.43±0.63  คิดเป็นร้อย
ละ 88.51 ระดับมาก  ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าคะแนน 4.18±0.53  คิดเป็นร้อยละ 83.69 ระดับดี สรุปภาพรวม
ความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงการฯ ค่าคะแนน  
4.32±0.57 คิดเป็นร้อยละ 86.34 ระดับมาก 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 14 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3.2 ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดของโครงกำร 
 จากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี วัดโครงการ พบว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั งไว้ในด้านเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี  

3.2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1. ร้อยละของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมการอบรมการผลิตลูก
พันธ์ุสัตว์น  า  

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 
(40 คน) 

1  
ร้อยละ 100 

(40 คน) 

 
บรรลุเป้าหมาย 

2. พ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  า 2 คู่ 1 2 คู่ บรรลุเป้าหมาย 
3. ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีส่วนร่วมในการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม 
(วันปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์น  า)  

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
(50 คน) 

2  
ร้อยละ 100 

(55 คน) 

 
บรรลุเป้าหมาย 

 

3.2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มสี่วน
เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตลูกพันธ์ุสัตว์
น  า  

ไมน้่อยกว่า  
ร้อยละ 90 
(40 คน) 

1 ร้อยละ 100 
(40 คน) 

บรรลุเป้าหมาย 

2. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มสี่วน
เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมผลิต
ลูกพันธ์ุสัตว์น  า  

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85 

1 ร้อยละ 87.81 บรรลุเป้าหมาย 

3. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มสี่วน
เก่ียวข้องเข้าร่วมการอบรมการผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  า 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

1 ร้อยละ 90.86 บรรลุเป้าหมาย 

4. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรู้ความเข้าใจ จาก
การมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ประมงเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม (วันปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์น  า)  

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85 

2 ร้อยละ 90.10 บรรลุเป้าหมาย 

5. จ านวนพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  า  ไม่น้อยกว่า  
2 คู่ 

1 2 คู่ บรรลุเป้าหมาย 

6. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความพึงพอใจ จาการมี
ส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพ่ือ
รักษาสิ่งแวดล้อม (วันปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์น  า) 
(ไม่น้อยกว่า) 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85 

2 ร้อยละ 86.81 บรรลุเป้าหมาย 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 15 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3.3 ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดของกำรบูรณำกำรโครงกำร  
 จากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี วัดของการบูรณาการโครงการ พบว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั งไว้
โดยมีตัวชี วัดเชิงเวลา  ตัวชี วัดเชิงงบประมาณ  และตัวชี วัดความส าเร็จของการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
ดังนี  
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย วัดกิจกรรมที่ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1. ตัวชี วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 9 เดือน 1 และ 2 9 เดือน บรรลุเป้าหมาย 
2. ตัวชี วัดเชิงงบประมาณ : งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ 

16,000 บาท 1 และ 2 16,000 บาท บรรลุเป้าหมาย 

3. ตัวชี วัดความส าเร็จของการบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน : รายวิชาเทคโนโลยีอาหารและการให้
อาหารสัตว์น  า และรายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี ยง
สัตว์น  า 

2 รายวิชา 1 และ 2 2 รายวิชา บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 16 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 
4.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

การจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม  เพื่อฝึกทักษะทางวิชาการ
ทางด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า การขนส่งสัตว์น  า และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น  าเพื่อทดแทนและให้ยังคงมีอย่าง
ยั่งยืน  ซึ่งด าเนินการโดยสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาไดมีความรูความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จากการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า  และ 
เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี  กิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า 
และกิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินการกิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  า เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยกิจกรรมภาค
บรรยายเนื อหาเกี่ยวกับบรรยาย เรื่อง กระบวนการสืบพันธุ์ของปลา และวิธีการเพาะขยายพันธุ์และการอนุบาลลูกปลา 
โดยอาจารย์อรอนงค์  ไชยรา ณ ห้องบรรยาย 406 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร และด าเนินการภาคปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับวิธีการเพาะขยายพันธุ์และการอนุบาลลูกปลา ซึ่งได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาคาร์พ ปลานิล และปลาหมอไทย 
โดยอาจารย์อรอนงค์  ไชยรา นายอรัญ  บุตรนา และอาจารย์สาขาวิชาการประมงทุกท่าน  ณ โรงเพาะฟักสัตว์น  า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งกิจกรรมท่ี 1 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น  านั น เป็นการ             
บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีอาหารและการให้อาหารสัตว์น  า โดยน าความรู้จาก
รายวิชาในเรื่องอาหารท่ีใช้ในการเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ให้มีคุณภาพ สมบูรณ์เพศ และพร้อมท่ีจะสืบพันธุ์ และรายวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า โดยน าความรู้จากรายวิชาในเรื่องการสืบพันธุ์ วิธีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น  า การ
อนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น  า จากการด าเนินโครงการผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ค่าคะแนน 4.39±0.60 คิดเป็นร้อยละ 87.81  ระดับมาก  มีความรู้ความเข้าใจ ค่าคะแนน 4.50±0.55  คิดเป็นร้อยละ 
90.10 ระดับมาก  มีการน าความรู้ไปใช้ ค่าคะแนน 4.54±0.54  คิดเป็นร้อยละ 90.86 ระดับมากท่ีสุด 

การด าเนินการกิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม เมื่อวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณห้วยทราย (ลานพระพุทธรัชชปัญญาบารมี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการ
น าลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จ านวน 10,000 ตัว ท่ีได้จากการเพาะขยายพันธุ์จากกิจกรรมท่ี 1 มาปล่อยลงสู่แหล่งน  า
ธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น  าและส่ิงแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมท่ี 2 นี  เป็นการบูรณาการร่วมการการเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า เรื่องการจับสัตว์น  าวัยอ่อน และการขนส่งสัตว์น  า  จากการด าเนินโครงการผลการประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ค่าคะแนน 4.34±0.54 คิดเป็นร้อยละ 86.81  ระดับมาก  มี
ความรู้ความเข้าใจ ค่าคะแนน 4.43±0.63  คิดเป็นร้อยละ 88.51 ระดับมาก  และมีการน าความรู้ไปใช้ ค่าคะแนน 
4.18±0.53  คิดเป็นร้อยละ 83.69 ระดับมาก 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 17 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จากการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม  ทั งกิจกรรมท่ี 1 และ
กิจกรรมท่ี 2 นั นเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เป็นหนึ่งใน ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถทั งความรู้ทางวิชาการ และการน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต บนพื นฐานแห่งคุณธรรม เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาพร้อมทั งส านึกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงให้คงอยู่ในท้องถิ่น และสามารถสร้าง
ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อทรัพยากรทางการประมง 

 
4.2 ปัญหำอุปสรรค 
 การด าเนินโครงการครั งนี  พบปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเพาะขยายพันธุ์ปลาอยู่ในช่วงฤดูหนาว จึงต้องรอ
ให้พ้นระยะเวลา เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์เพศน้อย จึงไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ แต่ก็ยังคงอยู่ในแผนท่ี
ก าหนดในการด าเนินการ  
 
4.3 ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนโครงกำรคร้ังต่อไป 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าวควรเพิ่มจ านวนสัตว์น  า และชนิดของสัตว์น  าท่ีน ามาใช้ในโครงการเพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย ทั งทางด้านวิธีการเพาะขยายพันธุ์ และความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน  าเมื่อปล่อยลงสู่แหล่ง
น  าธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 18 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส่วนที่ 5 
ภำพกิจกรรม/โครงกำร 

 
5.1 ภำพแสดงควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
 

   
 

   
 

   
 

   



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 19 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 
 

   
 

   
 

   
 

   
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 20 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5.2 ภำพแสดงควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรโครงกำร 
 

กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
 

   
 

   
 

   
 

   



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 21 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 22 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส่วนท่ี 6 
ภำคผนวก 

 
6.1 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 23 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 24 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.2 เอกสำรกำรอนุมัติโครงกำร 
กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 25 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 26 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.3 ค ำรับรอง และ แบบขอเสนอโครงกำร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 27 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 28 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 29 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 30 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 31 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 32 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 33 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 34 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 35 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 36 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 37 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.4  ก ำหนดกำรด ำเนินโครงกำร 
กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 38 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 39 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.5 แบบลงทะเบียนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

กิจกรรมที่ 1กำรผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 40 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 41 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 42 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงกำรประมงเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 43 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 44 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 45 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 46 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.6 แบบสอบถำมหรือแบบประเมินโครงกำร 
 

 

 

แบบประเมินผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 1 การผลิตลกูพันธุ์สตัว์น ้า 

ภายใต้โครงการสง่เสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ ห้องบรรยาย 406 และโรงเพาะฟักสัตว์น ้า คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ค้าชี แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ    ชาย    หญิง 

2. นักศกึษาชั นปทีี ่  1  2  3  4  อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

ตอนท่ี 2 เนื อหาการอบรม โปรดท้าเครื่องหมาย  ตามระดับความพึงพอใจ/ความรูค้วามเข้าใจ/การน้าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ประเด็นความคดิเห็น 

 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ 

การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านข้อมูลวิทยากร 

3. การเตรียมตัวและความพร้อมของวทิยากร      

4. สามารถอธบิายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      

ด้านความพึงพอใจ 

7. การรับลงทะเบียน      

8. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      

9. ความเหมาะสมของรูปแบบในการน าเสนอ      

10. ระยะเวลาในการอบรม      

11. ความเหมาะสมของสถานท่ีอบรม      

12. ความคิดเห็นในภาพรวม      

ด้านความรู้ความเข้าใจในเนื อหา 

4. กระบวนการสืบพันธุข์องปลา      

5. วธิกีารเพาะขยายพันธุแ์ละการอนุบาลลูกปลา      

6. การเพาะขยายพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา (ปฏิบัติการ)      

ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้      

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนวิชาต่างๆ ได้ 

     

6. การร่วมกิจกรรมท าใหเ้รียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน      

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 47 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว  ท่านน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร 

1.  ท่านได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์หรือไม่  

  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

 

2.  ท่านเริ่มน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์  

    หลังการอบรมทันที     หลังการอบรมแล้ว 15 วัน     

   หลังการอบรมแล้ว 30 วัน     หลังการอบรมแล้ว 45 วัน 

 

3.  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์เปน็ระยะเวลานานเท่าใด 

    ไม่เกิน  1 ปี      1 - 3  ปี     

   3 - 5  ปี      5  ปี ข้ึนไป  

 

4.  ท่านน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ท่ีไหน 

  ใช้ในการเรียน   ใช้ในครอบครัว  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 

5.  ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 

   ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่    ใหบ้ริการ / ค าปรึกษา 

   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ตอ่  ใช้ในการประกอบอาชีพ 

   ใช้ในชีวิตประจ าวัน       อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................. 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

“ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ” 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 48 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

แบบประเมินผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม 

ภายใต้โครงการสง่เสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้วยทราย (ลานพระพุทธรชัชปัญญาบารมี) มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ค้าชี แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ    ชาย    หญิง 

2. สถานะ  ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา 

 

ตอนท่ี 2 เนื อหาการอบรม โปรดท้าเครื่องหมาย  ตามระดับความพึงพอใจ/ความรูค้วามเข้าใจ/การน้าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ประเด็นความคดิเห็น 

 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ 

การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านความพึงพอใจ 

7. การรับลงทะเบียน      

8. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      

9. ความเหมาะสมของรูปแบบในการน าเสนอ      

10. ระยะเวลาในการอบรม      

11. ความเหมาะสมของสถานท่ี      

12. ความคิดเห็นในภาพรวม      

ด้านความรู้ความเข้าใจในเนื อหา 

7. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง      

8. นิทรรศการการเพาะขยายพันธุส์ัตวน์้ า      

ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

7. ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้      

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้      

9. การร่วมกิจกรรมท าใหเ้รียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน      

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
“ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ” 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 49 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.7  บันทึกข้อควำมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 50 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 51 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 52 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 53 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.8  หลักฐำนแสดงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 54 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 55 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 56 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 57 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 58 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 59 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 60 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.9 เอกสำรประกอบโครงกำร 
 
 

 
 

 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 61 
สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

 

 
 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        หน้าที่ 62 
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