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ค ำน ำ 
 

โครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการประมง เป็นโครงการจากงบประมาณ
แผ่นดิน แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ  

1. เพ่ือให้การศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐานทางเกษตร การประมง และวิชาที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จ านวน 5 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 2 คน และนักศึกษา จ านวน 83 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 
กิจกรรมคือ  

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการประมง   

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยสาขาวิชาการประมง   

 
         

 
(นายทรงทรัพย์  อรุณกมล) 
          อาจารย์ 

              หัวหน้าโครงการ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการจัดการ
เรียนการสอนบนพ้ืนฐานหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล และภูมิคุ้มกันในตนเอง    นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตใน
สาขาต่าง ๆ ของคณะพร้อมกับด าเนินการเรียนการสอนให้นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง   จ าเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์     ที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสาขาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการเรียนการสอน อาทิโครงการ นิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวิชาเฉพาะทางด้านการประมง การศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและการประมง กิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีทางการ
ประมง  ซ่ึงจ าเป็นจะต้องด าเนินงาน      ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุ งบประมาณ ครุภัณฑ์และการจัดการที่ดี  และ
ให้บริการที่เอ้ือต่อการด าเนินภารกิจ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้การศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐานทางเกษตร การประมง และวิชาที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1) จ านวนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาการประมง 90 คน 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ   
2) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ   
3) การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 75 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1) ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ 2 ภาคการศึกษา 

4. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 1) งบประมาณด าเนินโครงการ 133,846 บาท 

 

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

วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559   
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน แผนงาน 
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการด าเนินงานเป็น 3 กิจกรรมคือ  

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการประมง  (มีรูปเล่มรายงานผล) 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มีรูปเล่มรายงานผล) 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยสาขาวิชาการประมง   

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในกิจกรรมที่ 3 
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 แบบประเมินการใช้บริการอุปกรณ์ด้านการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

งบประมาณด าเนินโครงการ 
1)  งบประมาณโครงการ 

จากงบประมาณของ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
รหัสงบประมาณ   59A33101คทก15W01 

           ชื่อโครงการงบประมาณ  โครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการประมง 
 ประเภทงบประมาณ    แผ่นดิน     ปกติ    เงินรายได้ 
หมวดเงิน งบด าเนินงาน  จ านวน  133,846  บาท  
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2)  ตารางแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

เลขที ่
ชุดเบิก 

รายละเอียด ร้านค้า 
จ านวนเงินที่ใช้ตามหมวด (บาท) 

ค่าใช้สอย/ 
งบสรก. 

ค่าวัสดุ/ 
งบสรก. 

ครุภัณฑ์/ 
งบสรก. 

*14/2559 
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16,000.00 - - 

*15/2559 
เพื่อไปในโครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

(เป็นชุดเบิกการเดินทางไปราชการ) 35,140.00 - - 

***17/2559 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมงระดับชาติ 
ครั้งท่ี 10 

(เป็นชุดเบิกการเดินทางไปราชการ) 10,216.00 - - 

***21/2559 
เพื่อน ามาใช้ประกอบการด าเนินงานวิจัยและ
การเรียนการสอน 

บริษัท ยูเนี่ยน  ซายน์  เทรดดิ้ง  จ ากัด - 7,725.40 - 

***23/2559 
เพื่อน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน และ
การด าเนินงานภายในสาขาวิชาการประมง 

ร้านฉันท์ฑัต   เซ็นเตอร์ 6,000.00 - - 

**26/2559 
เพื่อเดินทางไปในโครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ช่วงท่ี 1 สายไกล) 

(เป็นชุดเบิกการเดินทางไปราชการ) 9,738.00 - - 

**27/2559 
เพื่อเดินทางไปในโครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ช่วงท่ี 1 สายไกล)) 

นายวินิจฉัย  เหลาแตว 12,000.00 - - 

**28/2559 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจ าปีการศึกษา 2557 (ช่วงท่ี 2 สายใกล้) 

(เป็นชุดเบิกการเดินทางไปราชการ) 1,200.00 - - 

**29/2559 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ช่วงท่ี 2 สายใกล้) 

นายวินิจฉัย  เหลาแตว 6,000.00 - - 

***31/2559 
เพื่อน ามาใช้การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายใน
โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิน ซิน สกลนคร - 1,764.00 - 

***33/2559 เพื่อน ามาใช้ในส านักงาน บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด - 8,100.00 - 

***34/2559 เพื่อน ามาใช้ในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิน ซิน สกลนคร - 4,296.00  

***35/2559 
เพื่อน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาการประมง 

ยู บี คิดส์ 10,466.00 - - 

***36/2559 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
ใช้ในส านักงานสาขาวิชาการประมง 

สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - 5,200.00 - 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 106,760.00 27,085.40 - 

คงเหลือ 0 0.60 - 

ร้อยละ 79.76  20.24 - 

 
 
หมายเหตุ :    สัญลักษณ์  *    หน้าเลขท่ีชุดเบิก แทน การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1 
        สัญลักษณ์  **   หน้าเลขท่ีชุดเบิก แทน การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 2 
        สัญลักษณ์  ***  หน้าเลขท่ีชุดเบิก แทน การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 3 
 
 

 



ตารางแสดง  การรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม 
งบประมาณทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย

(บาท) 
ผลผลิต 

ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีการ
ประมง 

49,846 51,110 1) มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้า
ร่วมศึกษาดูงานไมน่้อยกว่า 6 คน และ
มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน  
ไม่น้อยกว่า 30 คน 
2) จ านวนอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ไมน่้อยกว่า 36 คน ได้มีการ
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู ้
 

1) มีอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน จ านวน 7 คน และมี
นักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน 
จ านวน 22 คน 
2) มีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 29 คน ได้มีการเพิ่มพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1) มีจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมน้อยกว่า
จ านวนที่วางแผนไว้ 
เนื่องจาก นักศึกษามี
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติใน
วันเดินทาง 

1 )  จั ดท าแบบส า รวจ
ความต้องการในการเข้า
ร่วมกิจกรรม เพื่อความ
ชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมนิเทศ
นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

46,200 28,938 1) นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 และ 3 ไมน่้อย
กว่า 36 คน ได้รับการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2) นักศึกษาสาขาวิชาการประมง ชั้นปี
ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 27 คน และนกัศึกษา
ชั้นปทีี่ 3 ไม่น้อยกวา่ 9 คน  
ได้รับการพัฒนาด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1) มีนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 และ 3 
จ านวน 31 คน ได้รับการนิเทศการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) มีนักศึกษาสาขาวิชาการประมง 
ชั้นปทีี่ 2 จ านวน 22 คน และ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 จ านวน 9 คน  
ได้รับการพัฒนาด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1) มีนักศึกษาไม่เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในวนัเวลาที่
ก าหนด เนื่องจาก 
นักศึกษาบางคนต้องไป
รับราชการทหาร และ
บางคน ไมไ่ปรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1) มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และตรวจสอบนักศึกษาที่
สามารถไปรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้
จริง 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ 
และนักวิจัยสาขา
เทคโนโลยีการ
ประมง 

37,800 53,798 1) มีจ านวนอาจารย์และนักวิจยัที่ได้รับ
การพัฒนา ไมน่้อยกว่า 4 คน 
2) คณาจารย์และบุคลากร ไม่นอ้ยกว่า 
4 คน ได้รับการพฒันาแนวคิดจาก
งานวิจยับูรณาการกับการเรียนการสอน 

1) มีอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ด้รับการ
พัฒนา จ านวน 6 คน 
2) มีคณาจารย์และบุคลากร จ านวน 
1 คน ได้รับการพฒันาแนวคิดจาก
งานวิจยับูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

1) มีจ านวนอาจารยท์ี่
ได้รับการพัฒนาโดย
การไปเข้าร่วมการ
ประชุมวชิาการ จ านวน 
1 คน 

1) จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจาก 
ใช้งบประมาณสนบัสนนุ
จากทางส านักงานคณบดี 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ใน
การไปพฒันาศักยภาพ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ 

 
เป็นผลการวิเคราะห์จากการประเมินการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3 ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมโดย

จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่อน ามาบริการแก่นักศึกษาด้านการเรียนการสอน การทดลอง การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยพบว่ามีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 99 คน ซึ่งเป็นคณาจารย์ 7 คน บุคลากร จ านวน 2 คน 
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 90 คน จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  ± 0.50  ) รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  แสดงความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุปกรณ์ด้านการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

1. ด้านห้องปฏิบัติการ    
1.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอกับนักศึกษา 3.59 0.52 มาก 
1.2 ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดเป็นระเบียบ 3.73 0.45 มาก 
1.3 มีตูส้ าหรับจัดเก็บอุปกรณ์เพียงพอ 3.54 0.52 มาก 
1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 3.73 0.45 มาก 
2. การจัดการเรียนการสอน    
2..1 ความเพียงพอของสื่อ/ อุปกรณ์ กับ จ านวนนักศึกษา 3.67 0.64 มาก 
2.2  มีสื่ออุปกรณ์ท่ีสะดวกต่อการเรียนการสอน 3.73 0.45 มาก 
2.3 ประสิทธิภาพของสื่อ/ อุปกรณ์ 3.72 0.45 มาก 
3. ด้านโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    
3.1  มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอกับนักศึกษา 3.48 0.58 ปานกลาง 
3.2  เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 3.53 0.50 มาก 
3.3  สภาพแวดล้อมบริเวณโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3.64 0.50 มาก 
4. ความพึงพอใจในภาพรวม 3.42 0.50 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.61 0.50 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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ส่วนที่ 4 
                               สรุปผลการด าเนินการ 

โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน แผนงาน 
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการด าเนินงานเป็น 3 กิจกรรมคือ  

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการประมง (มีรูปเล่มรายงานผล) เป็นกิจกรรมที่พานักศึกษา
ออกไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์  และเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา
อย่างดีทางหนึ่ง  ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา
สาขาวิชาการประมง ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     ตั้งงบประมาณไว้  49,846บาท  ใช้ไป 51,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.19  ของจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 

ซึ่งสามารถแยกตามหมวดได้ดังนี้ คือ 
- เป็นหมวดค่าใช้สอย 51,110 บาท 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มีรูปเล่มรายงานผล) เป็นกิจกรรมที่มี

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

  ตั้งงบประมาณไว้  46,200 บาท  ใช้ไป 28,938 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.62  ของจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
ซึ่งสามารถแยกตามหมวดได้ดังนี้ คือ 
- เป็นหมวดค่าใช้สอย 28,938 บาท 
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนักวิจัยสาขาเทคโนโลยีการประมง  เป็นกิจกรรมที่เป็นการ

ด าเนินการโดยสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยประจ าสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการไป
พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์นอกสถานศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 และด าเนินกิจกรรมโดยจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เพื่อน ามาบริการแก่นักศึกษาด้านการเรียนการสอน การ
ทดลอง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  

ตั้งงบประมาณไว้  37,800 บาท  ใช้ไป 53,798 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.19  ของจ านวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
ซึ่งสามารถแยกตามหมวดได้ดังนี้ คือ 
- เป็นหมวดค่าใช้สอย 26,682 บาท 
- เป็นหมวดค่าวัสดุ  27,085.40 บาท 
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ตารางแสดง  การรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม 
งบประมาณทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย

(บาท) 
ผลผลิต 

ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีการ
ประมง 

49,846 51,110 1) มีจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้า
ร่วมศึกษาดูงานไมน่้อยกว่า 6 คน และ
มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน  
ไม่น้อยกว่า 30 คน 
2) จ านวนอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ไมน่้อยกว่า 36 คน ได้มีการ
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู ้
 

1) มีอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน จ านวน 7 คน และมี
นักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน 
จ านวน 22 คน 
2) มีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 29 คน ได้มีการเพิ่มพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1) มีจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมน้อยกว่า
จ านวนที่วางแผนไว้ 
เนื่องจาก นักศึกษามี
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติใน
วันเดินทาง 

1 )  จั ดท าแบบส า รวจ
ความต้องการในการเข้า
ร่วมกิจกรรม เพื่อความ
ชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมนิเทศ
นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

46,200 28,938 1) นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 และ 3 ไมน่้อย
กว่า 36 คน ได้รับการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2) นักศึกษาสาขาวิชาการประมง ชั้นปี
ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 27 คน และนกัศึกษา
ชั้นปทีี่ 3 ไม่น้อยกวา่ 9 คน  
ได้รับการพัฒนาด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1) มีนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 และ 3 
จ านวน 31 คน ได้รับการนิเทศการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) มีนักศึกษาสาขาวิชาการประมง 
ชั้นปทีี่ 2 จ านวน 22 คน และ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 จ านวน 9 คน  
ได้รับการพัฒนาด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1) มีนักศึกษาไม่เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในวนัเวลาที่
ก าหนด เนื่องจาก 
นักศึกษาบางคนต้องไป
รับราชการทหาร และ
บางคน ไมไ่ปรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1) มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และตรวจสอบนักศึกษาที่
สามารถไปรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้
จริง 

กิจกรรมที่ 3  
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และ
นักวิจัยสาขา
เทคโนโลยีการ
ประมง 

37,800 53,798 1) มีจ านวนอาจารย์และนักวิจยัที่ได้รับ
การพัฒนา ไมน่้อยกว่า 4 คน 
2) คณาจารย์และบุคลากร ไม่นอ้ยกว่า 
4 คน ได้รับการพฒันาแนวคิดจาก
งานวิจยับูรณาการกับการเรียนการสอน 

1) มีอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ด้รับการ
พัฒนา จ านวน 6 คน 
2) มีคณาจารย์และบุคลากร จ านวน 
1 คน ได้รับการพฒันาแนวคิดจาก
งานวิจยับูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

1) มีจ านวนอาจารยท์ี่
ได้รับการพัฒนาโดย
การไปเข้าร่วมการ
ประชุมวชิาการ จ านวน 
1 คน 

1) จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจาก 
ใช้งบประมาณสนบัสนนุ
จากทางส านักงานคณบดี 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ใน
การไปพฒันาศักยภาพ 
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ส่วนที 5 
ภาคผนวก 

5.1 ค ารับรอง และแบบเสนอโครงการ 
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5.2 แบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการ 
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5.3 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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       5.4  หลักฐานแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบตัดยอดงบประมาณ) 
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