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คํานํา
รายงานฉบับนี้เปนรายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
งบประมาณ 2559 โดยทําการเขาศึกษาดูงานจํานวน 4 แหง ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4
ธันวาคม พ.ศ.2558 ประกอบดวยสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สิงห
ปารค จังหวัดเชียงราย , อุทยานหลวงราชพฤกษ , สํานักฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ , ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนยศิลปาชีพภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
โดยมีบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารวมโครงการทั้งสิ้น 14 คน เปนคณะผูบริหาร
จํานวน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 12 คน การศึกษาดูงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย
และเปนไปดวยดี มีผลตอบรับอยูในเกณฑที่ดีมากจากความเห็นของผูที่เขารวมโครงการ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตอไปในอนาคตได

ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูรับผิดชอบโครงการ
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ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ
(มหาวิทยาลัยแมโจ)
ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ (ศูนย
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สารบัญ
สวนที่ 4

ภาคผนวก

สรุปผลการดําเนินการ
1. ศึกษาดู งานดานการจัด การเรียนการสอนและการบริหารงาน
คณะ ณ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
2. ศึกษาดูงานดานการเกษตร ณ สิงหปารค(ไรบุญรอด)
ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย
3. ศึกษาดูงานดานการวิชาการเกษตรศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม
4. ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและการบริหารงานฟารม
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม
5.ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ถนน
แมริม ต.แมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม
สรุปผลการดําเนินการ
- ดานความรูความเขาใจ
- ดานความพึงพอใจ
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
ก. โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
ข. กําหนดการดําเนินงาน
ค. หนังสือประชาสัมพันธขอเชิญเขารวมโครงการ
ง. หนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
จ. แบบประเมินผลโครงการ
ฉ. ภาพถายโครงการ
ช. รายชื่อผูเขารวมโครงการ
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สวนที่ 1
สวนนํา
หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร
โดยเปนกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ตองการใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะความชํานาญในการ
ทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให
บุคลากรเปนบุคคลที่มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม พรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ไดการแสวงหาแนวทางในการดําเนินงาน ใหทันการตอ การเปลี่ยนแปลงตามโลกยุค โลกาภิวัฒน
พรอมทั้งปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ จึงเปนพันธกิจหนาที่หนึ่งของคณะ ที่จะตองแสวงหาแหลงเรียนรู
และแนวทางการปฏิบัติงานใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุง การดําเนินงานที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การที่ บุ ค ลากรจะสามารถเพิ่ ม พู น ความรู หรื อ แนวทางพั ฒ นาตนเองด า นการทํ างานให มี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยเทคนิค วิธีและแนวทางที่หลากหลายมาประยุกตใช ไมวาจะเปน
การศึก ษาดู งาน หรือ การไดรับจากประสบการณต รง ซึ่งเปน อีก แนวทางหนึ่งที่จะชว ยกระตุน ให
บุคลากรประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดและนํามาซึ่งการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และองคกรที่สังกัด
ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจัดใหมีโครงการพัฒนา
บุ ค ลากรโดยการศึ ก ษาดู ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ าหลวง สิ งห ป ารค (ไร บุ ญ รอด) ไร ช าฉุ ย ฟง
จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแมโจ อุทยานราชพฤกษ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที 30 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 4 ธั นวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อ ใหบุคลากร ไดมีโ อกาสนํ าประสบการณความรู ที่ไ ดรับจาก
โครงการฯ มาพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น และเกิดความคุมคาตอการพัฒนาองคกร
นํามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสรางแรงกระตุนและจูงใจใหบุคลากรเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน จากการ
ไดรับความรู และประสบการณตรง
3. เพื่อสรางความสามัคคีและเปนขวัญ กําลังใจใหกับบุคลากร
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ประเภท
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1) รอยละของงานบริการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
4. ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1) ตนทุน /คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

คาเปาหมาย
17 คน
รอยละ 90
รอยละ 90
140,000 บาท

เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1) มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 17 คน
2) มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 90
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1) ความพึงพอใจของกลุม เปาหมายไมนอยกวารอยละ 90
2) ความรูความเขาใจของกลุม เปาหมายไมนอยกวารอยละ 90
ระยะเวลาการดําเนินการและสถานที่
ระยะเวลา : ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สถานที่
1. สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ตําบลทาสุด อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
2. สิงหปารค(ไรบุญรอด) ตําบลแมกรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. สํานักฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
4. อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
5. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปา
ชีพภาคเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณในการดําเนินการ
เบิก จายจากงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงาน ขยายโอกาสและ
พั ฒนาการศึก ษา งานจั ด การศึ ก ษาดา นวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รหัส
โครงการ 59P33101คทก01W03 จํานวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) รายละเอียดดัง
ตอนี้
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คาใชสอย
1. คาตอบแทน จํานวน 25,150 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงผูบริหาร
( 7 คน x 240 บาท x 5 วัน)
- คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร
( 7 คน x 240 บาท x 5 วัน)
( 7 คน x 210 บาท x 5 วัน)
2. คาใชสอย จํานวน 115,850 บาท
- คาที่พัก (11 หอง x 1,500 บาท x 4 วัน)
- คายานพาหนะ ( 2 คัน x 1,800 บาท x 5 วัน)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาจัดทําปายโครงการ
- คาวัสดุสํานักงานประกอบโครงการ
รวมเปนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

เปนเงิน 8,400 บาท
เปนเงิน 8,400 บาท
เปนเงิน 7,350 บาท
เปนเงิน 66,000 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
เปนเงิน 30,000 บาท
เปนเงิน
850 บาท
เปนเงิน 1,000 บาท
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สวนที่ 2
วิธีดําเนินการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ณ สํ านัก วิชาอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิท ยาลั ย แมฟาหลวง สิงหป ารค (ไรบุ ญรอด)
จังหวัดเชียงราย สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ อุทยานราชพฤกษ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดํ าริฯ และศู นยส าธิตและสงเสริมศิล ปาชีพ ภาคเหนือ จั งหวัด เชีย งใหม ซึ่งมีก าร
ดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ลําดับ/
ขั้นตอน/กิจกรรม
กระบวนการ
1 (P)
จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน
2 (P)
วางแผนการดาเนินงานโครงการ
3 (D)
ดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
- สํารวจความตองการศึกษาดูงาน
- ติดตอสถานทีศ่ ึกษาดูงาน
4 (D)
ดําเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด
5 (A)
ดําเนินการศึกษาดูงาน
6 (C)
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
7 (C)
จัดทํารูปเลมเสนอผลงานตอหนวยงาน
8 (A)
นําผลการประเมินไปปรับปรุง

ระยะเวลา
2 พ.ย. 2558
3 – 6 พ.ย. 2558
16 – 25 ก.พ. 2558

30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2558
30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2558
8 – 9 ธ.ค. 2558
14 – 25 ธ.ค. 2558
มกราคม 2559

กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายและปริมาณกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบดวย
- ผูบริหาร จํานวน 3 คน
- บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 14 คน
2. เปาหมายและปริมาณเปาหมาย : บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมศึกษาดูงาน ใน
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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3. พื้นที่กลุมเปาหมาย : สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สิงหปารค
(ไรบุญรอด) จังหวัดเชียงราย สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ อุทยานราชพฤกษ ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม
4. สถานะของกลุมเปาหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หนวยงาน) : บุคลากรคณะเทคโนโลยี
การเกษตร
5. สภาพปญหา/ความเดือนรอนของโครงการ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. ความตองการของกลุมเปาหมายโครงการ : บุคลากรไดรับความรูและเกิดทักษะในวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายทางวิชาการเพิ่มขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ, แบบประเมินผล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผูเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน ๒๔ คน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน
การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การแปลความหมายในสวนที่เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละ
สรางเครือขายการเรียนรูดานวิชาการ ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผล รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ ผูเ ขารวมและตอบแบบประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
จําแนกตามเพศ อายุงาน และสถานะ
การจําแนก
1. เพศ

2. อายุงาน

3. สถานะ

สถานภาพ
ชาย
หญิง
รวม
๑ – ๒ ป
๓ – ๕ ป
๕ – ๑๐ ป
มากกวา ๑๐ ป
รวม
ผูบริหาร
บุคลากร
รวม

จํานวน
4
10
14
4
1
2
7

รอยละ
28.57
71.42
100.00
28.57
7.14
14.29
50.00

14
2
12
14

100.00
14.29
85.71
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบประเมินผล รวมทั้งสิ้นจํานวน 14 คน เปนเพศหญิง จํานวน
10 คน (รอยละ 71.42) เพศชาย จํานวน 4 คน (รอยละ 28.57) ชวงอายุงาน 1 – 2 ป จํานวน 4 คน
(รอยละ 28.57) อายุงานระหวาง 3 – 5 ป จํานวน 1 คน (รอยละ 7.14) อายุงานระหวาง 5 – 10 ป
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จํานวน 2 คน (รอยละ 14.28) และ อายุมากกวา 10 ป จํานวน 7 คน (รอยละ 50.00) สถานะ ผูบริหาร
จํานวน 2 คน (รอยละ 14.29) บุคลากร จํานวน 12 คน (รอยละ 85.71)
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2 ดาน คือ ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
และความรูความเขาใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมเปาหมายของผูเขารวมโครงการ
2.1.1 การดําเนินโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผล
การประเมินความพึงพอใจของของผูเขารวมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการของกลุมเปาหมาย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

มาก

1. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม

รอยละ
57.14

รอยละ
42.86

2. ยานพาหนะและการ
เดินทาง มีความเหมาะสม

รอยละ
28.57

รอยละ
71.43

3. สถานที่พักและอาหาร มี รอยละ รอยละ
64.29 35.41
ความเหมาะสมและ
เพียงพอ
รวม/เฉลี่ย

ระดับความรูความเขาใจ
ปาน
นอย
นอย
คาเฉลี่ย
กลาง
ทีสุด
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.57
(รอยละ
91.43)

4.28
(รอยละ
85.71)
4.64
(รอยละ
92.86)

SD

ระดับ

0.51

มากที่สุด

0.47

มาก

0.49

มากที่สุด

4.49
(รอยละ 90.00)

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการศึกษาดูงาน
ของบุคลากร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 90.00 โดย
เปน 1) ความพึงพอใจดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยูในระดับ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.43
2) ความพึงพอใจดานยานพาหนะและการเดินทาง อยูในระดับ มาก คิดเปนรอยละ 85.71 และ 3)
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ความพึงพอใจดานสถานที่พักและอาหาร มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยูในระดับ มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 92.86
2.2 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ
จากการประเมินความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
คาเฉลี่ย
ที่สดุ
กลาง
ทีสดุ
รอยละ รอยละ
4.71
1. ความเหมาะสมของสถานที่
71.43 28.57
(รอยละ
ศึกษาดูงาน
94.29)
รอยละ รอยละ
4.79
2. การไดรับความรูใหมๆจาก
78.57 21.43
(รอยละ
สถานที่ศึกษาดูงาน
95.71)
รอยละ รอยละ
4.43
3. ทานสามารถนําความรูที่ไดรับ
(รอยละ
จากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได 42.86 57.14
88.57)
รวม/เฉลี่ย
4.64

SD

ระดับ

0.47

มากที่สุด

0.43

มากที่สุด

0.51

มาก
มากที่สุด

(รอยละ 92.85)
จากตารางที่ 3 พบวา ระดับความความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ศึก ษาดู งานของบุ ค ลากร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร อยูใ นระดับ มากที่สุด คิด เป นรอ ยละ 92.85
คาเฉลี่ย 4.64 โดยเปน 1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
94.29 คาเฉลี่ย 4.71 2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 95.71 คาเฉลี่ย 4.79 และ 3) สามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 88.57 คาเฉลี่ย 4.43
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ตารางที่ 4 ความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแมโจ
รายการประเมิน

มาก
ที่สดุ

1. ความเหมาะสมของสถานที่

ศึกษาดูงาน
2. การไดรับความรูใหมๆจาก

มาก

รอยละ
100

-

รอยละ

รอยละ

สถานที่ศึกษาดูงาน

85.71 14.29

3. ทานสามารถนําความรูที่ไดรับ

รอยละ
78.57

จากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได

รวม/เฉลี่ย

รอยละ

21.42

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
นอย
นอย
คาเฉลี่ย
กลาง
ทีสดุ
5.00
(รอยละ
100.00)
4.86
(รอยละ
97.14)
4.78
(รอยละ
95.71)

SD

ระดับ

0

มากที่สุด

0.36

มากที่สุด

0.42

มากทีส่ ุด

4.88
(รอยละ 97.61)

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ศึก ษาดู งานของบุ ค ลากร คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร อยู ใ นระดั บ มากที่ สุด คิด เป น รอ ยละ 97.61
คาเฉลี่ย 4.88 โดยเปน 1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
100 คาเฉลี่ย 5.00 2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 97.14 คาเฉลี่ย 4.86 และ 3) สามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได อยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 95.71 คาเฉลี่ย 4.78
ตารางที่ 5 ความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและ
สงเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของสถานที่

ศึกษาดูงาน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
คาเฉลี่ย
ที่สดุ
กลาง
ทีสดุ
รอยละ รอยละ
4.93
92.86 7.14
(รอยละ
98.57)

SD

ระดับ

0.27

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและ
สงเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ(ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
คาเฉลี่ย
SD
ที่สดุ
กลาง
ทีสดุ
รอยละ รอยละ
4.79
0.42
2. การไดรับความรูใหมๆจาก
78.57 21.43
(รอยละ
สถานที่ศึกษาดูงาน
95.71)
รอยละ รอยละ
4.93
0.27
3. ทานสามารถนําความรูที่ไดรับ
(รอยละ
จากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได 92.86 7.14
98.57)
รวม/เฉลี่ย
4.88

ระดับ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

(รอยละ97.57)
จากตารางที่ 5 พบวา ระดับความความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ศึก ษาดู งานของบุ ค ลากร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร อยูใ นระดับ มากที่ สุ ด คิด เปน ร อ ยละ 97.57
คาเฉลี่ย 4.88 โดยเปน 1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
98.57 คาเฉลี่ย 4.93 2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 95.71 คาเฉลี่ย 4.79 และ 3) สามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 98.57 คาเฉลี่ย 4.93
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สวนที่ ๔
สรุปผลการดําเนินการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการโครงการศึกษาดูงานบุคลากร โครงการพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสรางเครือขายการเรียนรูดานวิชาการและ
งานประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึก ษาดู ง านด านการจั ด การเรี ย นการสอนและการบริห ารงานคณะ ณ สํ า นั ก วิ ช า
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (School of Agro - Industry)
ประวัติความเปนมา
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ชื่อเดิมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9
มีนาคม พ.ศ.2542 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตอมาในป พ.ศ.2546 ไดเปดการ
สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ (ป พ.ศ.2551 ไดเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
ชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ตลอดระยะเวลา 12 ปที่ผานมา สํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเติบโตขึ้น มีการเปดสอนหลักสูตรทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก และมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มี
คุณภาพ กอปรดวยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจะชวยนําพาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
ไทยกาวตอไปอยางมั่นคงสูอนาคตที่ยิ่งใหญ
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วิวัฒนาการการเปดหลักสูตร
ป พ.ศ.2542 เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ป พ.ศ.2546 เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและ
การบรรจุ
ป พ.ศ.2549 เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ป พ.ศ.2550 เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร
ป พ.ศ.2551 เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2. ศึกษาดูงานดานการเกษตร ณ สิงหปารค(ไรบุญรอด) ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาการบริหารจัดการการเกษตรเชิงทองเที่ยว สิงหปารค แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ
ที่สุดในประเทศไทย ดวยพืน้ ที่กวา 8,000 ไร มากมายดวยพืชพรรณตางๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา โดยผาน
กิจกรรมการสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติที่โอบลอมดวยภูเขา ตระการตากับไรชา ดอกไมสีสัน
สวยงาม และผลไมนานาพันธุ พรอมรวมสนุกไปกับกิจกรรมในไร เชนเก็บผลไมสดๆ ตามฤดูกาล ให
อาหารสัตว สัมผัสกับสัตวนอยใหญแบบใกลชิด กอนเก็บถายภาพสวยงามรอบ
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3. ศึกษาดูงานดานการวิชาการเกษตรศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ต.แมเหียะ
อ.เมือง จ.เชียงใหม ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ใน พ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลก 2549 ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ตําบลแมเหียะ อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม (พื้นที่ 468 ไร 3 งาน 10 ตารางวา) โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ 2550 รวม 122 วันภายใตชื่อ “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549”
ซึ่งเปนงานที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จเปนอยางมาก
จากความสําเร็จของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ที่
ไดรับการตอบรับทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนอยางดี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 3
มิถุนายน พ.ศ. 2551 ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เขามาบริหารจัดการและใช
ประโยชนพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงานดานตางๆ มีภารกิจหลักในการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวนและเปนแหลงทองเที่ยว
ทางการเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมและประเทศไทย โดยไดรบั การถายโอนกิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณมาเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552และมีการสงมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549 ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การตั้งชื่ออุทยานหลวงราชพฤกษนั้น หมอมเจาภีศเดช รัชนี องคประธานมูลนิธิโครงการ
หลวง ไดมีลายพระหัตถถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. 2552 ขอพระราชทานชื่อสวนซึ่ง
เปนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วา “สวนหลวงราชพฤกษ” ตอมาทานผูหญิงบุตรี
วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อสวน
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ดังกลาววา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 และไดรับพระราชทานชื่อ
ภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”
4. ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและการบริหารงานฟารม ณ มหาวิทยาลัยแมโจ
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ไดรับการแตงตั้งใหเขามาปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักฟารมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ไดสรุปขอมูลจากการ
ดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว และจากสภาพพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหมหาวิทยาลัยแมโจ พัฒนาอาชีพราษฎร และ
ใหรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไม จึงไดมีแนวคิดในการจัดตั้งคาย แทนคุณ เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมคายพักแรม ใหบริการลูกเสือ – เนตรนารี และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้มีกิจกรรมเสริมในดาน
การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ดิน น้ํา ปา ตามแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และเพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน
5. ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิต
และสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ถนนแมริม ต.แมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม ในวันพฤหัสบดีที่
3 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ฯและศูนยสาธิตและสงเสริม
งานศิลปาชีพ ฯ ภาคเหนือ ไดเริ่มดําเนินการกอตั้งขึ้นมาตั้งแต ป 2544 โดยคูสมรสคณะรัฐมนตรีใน
รัฐบาลสมัย พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีโดยมีแนวความคิดในการถวายความ
จงรักภักดีแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการใหเกิดอานิสงคถาวรและเพื่อถวายเปนพระราชกุศลจึงนอมนําแนว
พระราชดําริฯ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ
งานศิลปาชีพของ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เผยแพรแก เยาวชน นิสิต นักศึกษา
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมยังผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายอยางยั่งยืนและมีภูมิคุมกันสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินแบบสอบถามโครงการศึกษาดูงานของบุค ลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 2 ดาน ดังนี้
1) ดานความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมโครงการ มีระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจใน
การเขารวมโครงการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 90.00 คาเฉลี่ย 4.49
2) ดานการนําไปใชประโยชน พบวา ผูเขารวมโครงการ มีระดับความคิดเห็นดาน การนํ าไปใช
ประโยชนหลังจากเขารวมโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.01 คาเฉลี่ย 4.80
ปญหาอุปสรรค
1. การศึกษาดูงานของโครงการในแตละสถานที่ มีระยะทางที่หางไกลกัน จึงใชเวลาในการ
ดําเนินโครงการคอนขางมาก
2. ชวงเวลาการดําเนินโครงการ เปนชวงเทศกาลการทองเที่ยวภาคเหนือ จึงทําใหมีคาใชจายใน
การดําเนินโครงการที่สูง
ขอเสนอแนะ
1. จากการดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 ไดนําผลการดําเนินงานมาปรับแผนการ
ดําเนินในปงบประมาณ 2559 และควรนําผลไปพัฒนาโครงการในปงบประมาณตอไปอยางตอเนื่อง
2. การดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ควรเพิ่มการมีสวนรวมระหวางบุคลากรสายวิชาและ
บุคลากรสายสนับสนุน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ได ส ง เสริ ม ให มี การพั ฒ นา
บุ คลากร โดยเป น กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ต อ งการให บุ คลากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะความชํานาญในการ
ทํางาน ตลอดจนปรั บเปลี่ย นทั ศนคติข องบุคลากรทุ กระดับ ให เป นไปในทิศ ทางเดี ยวกัน อีก ทั้ง เพื่อให
บุคลากรเปนบุคคลที่มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม พรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดการ
แสวงหาแนวทางในการดําเนินงาน ใหทันการตอการเปลี่ยนแปลงตามโลกยุคโลกาภิวัฒน พรอมทั้งปรับปรุง
พัฒนาอยูเสมอ จึงเปนพันธกิจหนาที่หนึ่งของคณะ ที่จะตองแสวงหาแหลงเรียนรู และแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุง การดําเนินงานที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การที่บุคลากรจะสามารถเพิ่มพูนความรู หรือแนวทางพัฒนาตนเองดานการทํางานใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ยเทคนิ ค วิ ธี แ ละแนวทางที่ห ลากหลายมาประยุ ก ต ใ ช ไม ว า จะเป น
การศึกษาดูงาน หรือการไดรับจากประสบการณตรง ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยกระตุนใหบุคลากร
ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดและนํามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และองคกรที่สังกัด
ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจัดใหมีโครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สิงหปารค(ไรบุญรอด) ไรชาฉุยฟง
จ.
เชียงราย มหาวิทยาลัยแมโจ อุทยานราชพฤกษ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และ
ศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อใหบุคลากร ไดมีโอกาสนําประสบการณความรู ที่ไดรับจากโครงการฯ มาพัฒนา
ปรับ ปรุง การทํา งานใหมีศั กยภาพยิ่งขึ้น และเกิดความคุม คาต อการพั ฒนาองคก ร นํา มาซึ่งการพั ฒนา
ประเทศชาติอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัตงิ านใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
2. เพือ่ สรางแรงกระตุนและจูงใจใหบุคลากรเกิดความตืน่ ตัวในการปฏิบัตงิ าน จากการ
ไดรับความรู และประสบการณตรง
3. เพื่อสรางความสามัคคีและเปนขวัญ กําลังใจใหกับบุคลากร
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เปาหมาย
ผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จํานวน 21 คน
วัน เวลา สถานที่
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง สิงหปารค(ไรบุญรอด) ไรชาฉุยฟง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแมโจ อุทยานหลวงราชพฤกษ ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดํ าริฯ และศู นยสาธิตและสง เสริม ศิลปาชีพ ภาคเหนือ จั งหวั ด
เชียงใหม
งบประมาณ
เบิกจายจากงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงาน ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน รหั ส โครงการ
59P33101คทก01W03 จํานวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมืน่ บาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทน จํานวน 24,150 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงผูบริหาร
( 7 คน x 240 บาท x 5 วัน)
เปนเงิน 8,400 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร
( 7 คน x 240 บาท x 5 วัน)
เปนเงิน 8,400 บาท
( 7 คน x 210 บาท x 5 วัน)
เปนเงิน 7,350 บาท
2. คาใชสอย จํานวน 115,850 บาท
- คาที่พัก (11 หอง x 1,500 บาท x 4 วัน)
เปนเงิน 66,000 บาท
- คายานพาหนะ ( 2 คัน x 1,800 บาท x 5 วัน)
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนเงิน 30,000 บาท
- คาจัดทําปายโครงการ
เปนเงิน
850 บาท
- คาวัสดุสาํ นักงานประกอบโครงการ
เปนเงิน 1,000 บาท
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
คณาจารยและบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู จาก
ประสบการณตรง ที่ไดรับจากโครงการพัฒนาบุคลากร และสามารถนํากลับมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน การปฏิบตั ิงาน และเสริมสรางพัฒนาแนวทางการปฏิบัตงิ านในองคกรที่สังกัด ใหมีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิม่ ยิ่งขึน้
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การประเมินผล
1. สังเกตการณ จากการมีสว นรวมในการศึกษาดูงาน
2. การไดรับความรู และประสบการณจากการศึกษาดูงาน
3. การนําประสบการณมาปรับใชกับการดําเนินงาน

ลงชื่อ...........................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสุพัตรา หลาชาญ)
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลงชื่อ..........................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยฐิติรตั น แวนเรืองรอง)
รองคณบดีฝายบริหาร

ลงชื่อ.........................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลงชื่อ..........................................................ผูอนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ภาคผนวก ข
กําหนดการดําเนินงาน
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กําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2558
06.00 น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ จังหวัดเลย
21.00 น.
ถึงที่พกั ณ จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
08.00 น.
เดินทางออกจากที่พัก ไป มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
09.00 – 11.00 น.
เขาศึกษาดูงานดานกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ณ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
333 หมู 1 ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
11.00 – 11.40 น.
เดินทางไปไรชาฉุยฟง
11.40 – 13.00 น.
ศึกษาดูงานไรชาฉุยฟง ต.แมจัน อ.แมจนั จ.เชียงราย
พรอมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.
เดินทางไปพระตําหนักดอยตุง
13.30 – 14.30 น.
เยี่ยมชมพระตําหนักดอยตุง
อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย
14.30 – 14.45 น.
เดินทางไปพระธาตุดอยตุง
14.45 – 15.30 น.
สักการบูชาพระธาตุดอยตุง
ต.หวยไคร อ.แมสาย จ.เชียงราย
15.30 – 16.30 น.
เดินทางไปศูนยวิปสนาไรเชิญตะวัน
16.30 – 18.00 น.
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ศูนยวิปสนาไรเชิญตะวัน
ต.หวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
18.00 น.
เดินทางเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
/ วันพุธที่ 2 ...
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วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00
16.00 – 18.00 น.
18.00 น.
21.30 น.

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางไป วัดรองขุน
เยี่ยมชม สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดรองขุน
ต.ปาออดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงราย
เดินทางไปสิงหปารค(ไรบุญรอด) ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย
ศึกษาดูงานดานการเกษตร ณ สิงหปารค(ไรบุญรอด)
ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย พรอมรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม
ศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม
รับประทานอาหารเย็นพรอมเรียนรูวัฒนธรรมและรับชมการแสดง
ของชนภาคเหนือ ณ รานเบญจรงค ขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม
เดินทางเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
07.30 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
08.00 – 08.30 น.
เดินทางไปมหาวิทยาลัยแมโจ
09.00 – 11.00 น.
ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและการบริหารงานฟารม
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม
11.00 – 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น.
ศึกษาดูงานเยี่ยมชม ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ
ถนนแมรมิ ต.แมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม
14.30 – 17.00 น.
สักการบูชาพระธาตุดอยสุเทพ
ถนนศรีวชิ า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม
17.30 น.
เดินทางเขาที่พักพักผอนตามอัธยาศัย
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558
07.30 – 08.30 น.
08.30 น.
18.30 น.

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสวัสดิภาพ
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ภาคผนวก ค
หนังสือประชาสัมพันธขอเชิญเขารวมโครงการ และการดําเนินโครงการ
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บันทึกขอความ
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดี โทร. ๗๐๒
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/ว ๑๑๔๘
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
.
เรื่อง สํารวจความตองการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร .
เรียน นางสาวสริญญา แสนภูวา
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานดานบริการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดการ
ดําเนินโครงการในระหวางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง สิงหปารค(ไรบุญรอด) ไรชาฉุยฟง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแมโจ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตต อุทยานราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม
ในการนี้เพื่อใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงขอความรวมมือจากคณาจารยและบุคลากรทุกทาน ตอบแบบสํารวจการเขา
รวมโครงการ และขอความกรุณาสงกลับมายัง สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายใน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อทางคณะจะไดเตรียมการและดําเนินงานในขั้นตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง)
รองคณบดีฝายบริหาร
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แบบสํารวจการเขารวมโครงการ
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2559
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2558
----------------------------------------1. ชื่อ...................................................................................................................................................
ตําแหนง...............................................................................................
หนวยงาน/สาขาวิชา..............................................................................
มีความประสงค
 เขารวมโครงการ
 ไมสามารถเขารวมโครงการได

ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ผูใหขอมูล
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บันทึกขอความ
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดี โทร. ๗๐๒
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๑๑๖๓
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
.
เรื่อง ขออนุญาตดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยการศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
การทํ างานดานบริการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดการดํ าเนินโครงการในระหวางวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สิงหปารค(ไรบุญรอด) มูลนิธิแมฟาหลวง จ.เชียงราย สํานักฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวของคณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรลุ
ตามวัตถุประสงคโครงการ จึงขออนุญาตดําเนินโครงการ ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม
วัตถุประสงคโครงการ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง)
รองคณบดีฝายบริหาร
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บันทึกขอความ
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดี โทร. ๗๐๒
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๑๑๖๔
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
.
เรื่อง ขออนุญาตยืมเงินทดรองจายเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยการศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
การทํ างานด านบริ การของบุ คลากรสายสนั บสนุ น ในระหว างวั นที่ ๓๐ พฤศจิ กายน ถึ ง วั นที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการดังกลาวของคณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรลุ
ตามวั ตถุ ประสงค โครงการ จึ ง ขออนุ ญ าตยื ม เงิ น ทดรองจ า ย เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิน โครงการ จาก
งบประมาณ เงิ นรายได ปง บประมาณ ๒๕๕๙ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเกา
พันบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. คายานพาหนะ (เชาเหมา) จํานวน ๒ คันๆละ ๑,๘๐๐ บาท/วัน จํานวน ๕ วัน
รวมเปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)
๒. คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน ๒ คัน รวมเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
๓. คาจัดทําปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย รวมเปนเงิน ๘๕๐ บาท(แปดรอยหาสิบบาทถวน)
๔. คาที่พัก จํานวน ๑๑ หองๆละ ๑,๖๐๐ บาท จํานวน ๔ วัน
รวมเปนเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถวน)
๕. คาเบี้ยเลี้ยง ผูบริหาร และบุคลากร จํานวน ๒๑ คน
รวมเปนเงิน ๒๔,๑๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
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ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๒๘๔

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับใหเขาศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสกลนคร ไดจัด ทําโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรู สรางเสริมประสบการณและวิสัยทัศนใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห เขาเยี่ยมชมและศึกษาดู
งาน พร อ มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก ารดํ า เนิ น งานในการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนกั บ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย แมฟาหลวง ในวันอังคารที่ ๑ ธั นวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยมีผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๒๑ คน เขารวมศึกษา ดู
งาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานดวยดี ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานคณบดี
โทร.,โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒
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ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๒๘๕

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน

เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ

สิ่งที่สง มาดวย แบบตอบรับใหเขาศึกษาดูงาน

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดทําโครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรู สราง
เสริ ม ประสบการณ แ ละวิ สั ย ทั ศ น ใ หม ๆ เพื่อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกับสํานักงานงานฟารม
มหาวิทยาลัยแมโจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๑๔ คน เขารวมศึกษา ดูงาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหตอบรับการ
อนุญาตใหเขาศึกษาดูงานตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ ที่สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือที่หมายเลขโทรสาร ๐๔ ๒๗๔ ๓๖๘๒ จักขอบพระคุณเปนอยางสูง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดี ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานคณบดี
โทร.,โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒

(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๒๘๔

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน

เรียน

คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง

สิ่งที่สง มาดวย แบบตอบรับใหเขาศึกษาดูงาน

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดทําโครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรู สราง
เสริ ม ประสบการณ แ ละวิ สั ย ทั ศ น ใ หม ๆ เพื่อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๑๖ คน เขารวมศึกษา ดูงาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหตอบรับ
การอนุญาตใหเขาศึกษาดูงานตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ ที่สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือที่หมายเลขโทรสาร ๐๔ ๒๗๔ ๓๖๘๒ จักขอบพระคุณเปนอยางสูง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดี ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานคณบดี
โทร.,โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒

(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๒๘๔

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
เรียน คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับใหเขาศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสกลนคร ไดจัด ทําโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรู สรางเสริมประสบการณและวิสัยทัศนใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห เขาเยี่ยมชมและศึกษาดู
งาน พร อ มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก ารดํ า เนิ น งานในการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนกั บ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย แมฟาหลวง ในวันอังคารที่ ๑ ธั นวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยมีผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๑๖ คน เขารวมศึกษา ดู
งาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหตอบรับการอนุญาตใหเขาศึกษาดูงานตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ ที่
สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือที่หมายเลขโทรสาร
๐๔ ๒๗๔ ๓๖๘๒ จักขอบพระคุณเปนอยางสูง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานดวยดี ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานคณบดี
โทร.,โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒

(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๒๘๔

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
เรียน ผูจดั การศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และศูนยสาธิตและสงเสริม
ศิลปาชีพ ภาคเหนือ
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับใหเขาศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสกลนคร ไดจัด ทําโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรู สรางเสริมประสบการณและวิสัยทัศนใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห เขาเยี่ยมชมและศึกษาดู
งาน พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. โดยมีผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๑๔ คน
เขารวมศึกษา ดูงาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหตอบรับการอนุญาตใหเขาศึกษาดูงานตามแบบฟอรมที่
แนบมาพรอมนี้ ที่สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือที่
หมายเลขโทรสาร ๐๔ ๒๗๔ ๓๖๘๒ จักขอบพระคุณเปนอยางสูง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานดวยดี ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานคณบดี
โทร.,โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒

(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินผลโครงการ
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แบบประเมินความรูความเขาใจ ความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชน ในการเขารวมกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม
-------------------------------คําชี้แจง ขอความรวมมือจากทานตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  ในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
1) เพศ
 ชาย
2) อายุงาน

 1 – 2 ป

3) สถานะ

 ผูบริหาร

 หญิง
 3 – 5 ป

 5 – 10 ป  มากกวา 10 ป

 คณาจารย
 บุคลากร
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ประเด็นการประเมิน
ดานการดําเนินงาน
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
2. ยานพาหนะและการเดินทาง มีความเหมาะสม
3. สถานที่พักและอาหาร มีความเหมาะสมและเพียงพอ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ประเด็นประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

ดานสถานที่ศึกษาดูงาน
1. สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
(1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
(2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานทีศ่ ึกษาดูงาน
(3) ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได
2.สํานักฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ
(1) ความเหมาะสมของสถานที่ศกึ ษาดูงาน
(2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานทีศ่ ึกษาดูงาน
(3) ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได
3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ
(1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
(2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานทีศ่ ึกษาดูงาน
(3) ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได
ประโยชนโดยรวมที่ไดรับจากการเขารวมโครงการศึกษาดูงาน

ขอเสนอแนะเพื่อใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
ภาพถาย
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1. ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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2. ภาพกิจกรรมการศึกษาดู งาน ณ สิงหปารค(ไรบุ ญรอด) ตําบลแมก รณ อําเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงราย
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3. ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน สํานักฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม
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4. ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
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5. ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
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ภาคผนวก ช
รายชื่อผูเขารวมโครงการ
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รายชื่อผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ
ผศ.ฐิติรัตน แวนเรืองรอง
นางสุพัตรา หลาชาญ
นายอภิสิทธิ์ โสรินทร
น.ส.สกลสุภา เจนศิริวงษ
น.ส.กนกภรณ จันตะแสง
น.ส.มัลลิกาล สินธุระวิทย
น.ส.วรัญญา โพธิ์สีมา
น.ส.กานดาภร คัณทักษ
น.ส.รัชดาภรณ บุญชัย
น.ส.ทิพวรรณ บุญตาทาว
น.ส.สริญญา แสนภูวา
นายสมัย บุญชัยโย
นายถาวร ศรีระวงศ
นายประมวลศักดิ์ ไมแสนดี

ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร
หัวหนาสํานักงานคณบดี
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิทยาศาสตร
นักวิชาการโภชนาการ
นักวิชาการเกษตร
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร
แมบาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

หมายเหตุ

