สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2560

ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2560

ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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 28 คน เปนคณะผูบริหาร
จํานวน 3 คน คณาจารย 9 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 14 คน การศึกษาดูงานมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย และเป นไปดวยดี มีผลตอบรับอยูในเกณฑที่ดีมากจากความเห็นของผูที่เขารว ม
โครงการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตอไปใน
อนาคตได

ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูรับผิดชอบโครงการ
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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 ใหทันการตอการเปลี่ยนแปลงตามโลกยุคโลกาภิวัฒน
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
การศึกษาดูงาน หรือการไดรับจากประสบการณตรง ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยกระตุนให
บุคลากรประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดและนํามาซึ่งการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และองคกรที่สังกัด
ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจัดใหมีโครงการพัฒนา
บุคลากรโดยการศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุง กะเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี และ โครงการอนุรักษพันธุ
เตาทะเล อันเนื่งมาจากพระราชดําริ เกาะมันใน ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก จังหวัดระยอง ระหวางวันที 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให
บุคลากร ไดมีโอกาสนําประสบการณความรู ที่ไดรับจากโครงการฯ มาพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น และเกิดความคุมคาตอการพัฒนาองคกร นํามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงานใหมปี ระสิทธิภาพ
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
เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1) มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 22 คน
2) มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 90
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1) ความพึงพอใจของกลุม เปาหมายไมนอยกวารอยละ 90
2) ความรูความเขาใจของกลุม เปาหมายไมนอยกวารอยละ 90
ระยะเวลาการดําเนินการและสถานที่
ระยะเวลา : ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สถานที่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี
3. โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ระยอง

คาเปาหมาย
22 คน
รอยละ 90
รอยละ 90
140,000 บาท
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สวนที่ 2
วิธีดําเนินการ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได ดํ า เนิ น โครงการศึ ก ษาดู ง านของบุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี บานสวนลุงฉลวย และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จ.จั น ทบุ รี โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ เ ต า ทะเลอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จ.ระยอง ซึ่งมีการดําเนินงาน 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. 2559
3 – 6 พ.ย. 2559
16 – 25 ก.พ. 2559

30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2559
30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2559
8 – 9 ธ.ค. 2559
14 – 25 ธ.ค. 2559
มกราคม 2560

กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายและปริมาณกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 22 คน ประกอบดวย
- ผูบริหาร จํานวน 3 คน
- คณาจารย จํานวน 5 คน
- บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 14 คน
2. เปาหมายและปริมาณเปาหมาย : บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมศึกษาดูงาน ใน
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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3. พื้นที่กลุมเปาหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี บานสวนลุงฉลวย และศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุง กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ระยอง
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 22 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. 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสราง
เครือขายการเรียนรูดานวิชาการ ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผล รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ ผูเ ขารวมและตอบแบบประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
จําแนกตามเพศ อายุงาน และสถานะ
การจําแนก
1. เพศ

2. สถานะ

สถานภาพ
ชาย
หญิง
รวม
ผูบริหาร
คณาจารย
บุคลากร
รวม

จํานวน
12
16
28
3
9
16
28

รอยละ
42.86
57.14
100.00
10.72
32.14
57.14
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบประเมินผล รวมทั้งสิ้นจํานวน 28 คน เปนเพศหญิง จํานวน
16 คน (รอยละ 57.14) เพศชาย จํานวน 12 คน (รอยละ 42.86) สถานะ ผูบริหาร จํานวน 3 คน
(รอยละ 10.72) คณาจารย จํานวน 9 คน (รอ ยละ 32.14) และ บุคลากร จํานวน 16 คน (รอยละ
57.14)
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ดาน คือ ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
และความรูความเขาใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมเปาหมายของผูเขารวมโครงการ
2.1.1 การดําเนินโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผล
การประเมินความพึงพอใจของของผูเขารวมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการของกลุมเปาหมาย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

รอยละ
60.71
(17 คน)
รอยละ
2. ยานพาหนะและการ
85.71
เดินทาง มีความเหมาะสม
(24 คน)
3. สถานที่พักและอาหาร มี รอยละ
67.86
ความเหมาะสมและ
(19 คน)

1. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม

เพียงพอ

มาก
รอยละ
39.29
(11 คน)
รอยละ
14.29
(4 คน)
รอยละ
32.14
(9 คน)

รวม/เฉลี่ย

ระดับความรูความเขาใจ
ปาน
นอย
นอย
คาเฉลี่ย
กลาง
ทีสุด
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.607
(รอยละ
92.14)

4.857
(รอยละ
97.14)
4.679
(รอยละ
93.57)

SD

ระดับ

0.497

มากที่สุด

0.356

มากที่สุด

0.475

มากที่สุด

4.714
(รอยละ 94.28)

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการศึกษาดูงาน
ของบุคลากร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.28
โดยมีรายละเอียด คือ
1) ความพึงพอใจดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.607 คิดเปน
รอยละ 92.14
2) ความพึงพอใจดานยานพาหนะและการเดินทาง อยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.857 คิด
เปนรอยละ 97.14
3) ความพึงพอใจดานสถานที่พักและอาหาร มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยูในระดับ มาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 4.679 คิดเปนรอยละ 94.28
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2.2 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ
2.2.1 จากการประเมินความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
คาเฉลี่ย
SD
ที่สดุ
กลาง
ทีสดุ
รอยละ รอยละ
4.75
0.441
1. ความเหมาะสมของสถานที่
75.00 25.00
(รอยละ
ศึกษาดูงาน
(21 คน)
(7 คน)
95.00)
รอยละ รอยละ
4.714
0.46
2. การไดรับความรูใหมๆจาก
71.43 28.57
(รอยละ
สถานที่ศึกษาดูงาน
(20 คน)
(8 คน)
94.29)
รอยละ รอยละ
4.607
0.497
3. ทานสามารถนําความรูท
 ี่ไดรับ
(รอยละ
จากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได 60.71 39.29
(17 คน)
(11 คน)
92.14)
รวม/เฉลี่ย
4.69

ระดับ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

(รอยละ 93.81)
จากตารางที่ 3 พบวา ระดับความความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ศึก ษาดูงานของบุ ค ลากร คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร อยู ใ นระดับ มากที่สุ ด คิ ด เปน รอ ยละ 93.81
คาเฉลี่ย 4.69 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.00 คาเฉลี่ย
4.75
2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.29
คาเฉลี่ย 4.714
3) สามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
92.14 คาเฉลี่ย 4.607
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2.2.2 จากการประเมินความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของสถานที่

ศึกษาดูงาน
2. การไดรับความรูใหมๆจาก

มาก
ที่สดุ

มาก

รอยละ
82.14

รอยละ
17.86

(23 คน)

(5 คน)

รอยละ

รอยละ

สถานที่ศกึ ษาดูงาน

78.57 21.43
(22 คน)

(6 คน)

3. ทานสามารถนําความรูที่ไดรับ

รอยละ
75.00

รอยละ
25.00

(21 คน)

(7 คน)

จากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได

รวม/เฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
นอย
นอย
คาเฉลี่ย
กลาง
ทีสดุ
4.82
(รอยละ
96.43)
4.786
(รอยละ
95.71)
4.75
(รอยละ
95.00)

SD

ระดับ

0.39

มากที่สุด

0.418

มากที่สุด

0.441

มากที่สุด

4.786
(รอยละ 95.71)

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ศึก ษาดู งานของบุค ลากร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ณ ศูน ยศึก ษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.71 คาเฉลี่ย 4.786 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.43 คาเฉลี่ย
4.82
2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.71
คาเฉลี่ย 4.786
3) สามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 95.00 คาเฉลี่ย 4.75
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2.2.3 จากการประเมินความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความรูความเขาใจตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของสถานที่

ศึกษาดูงาน
2. การไดรับความรูใหมๆจาก

สถานที่ศึกษาดูงาน
3. ทานสามารถนําความรูที่ไดรับ

จากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได

มาก
ที่สดุ

มาก

รอยละ
92.86

รอยละ
7.14

(26 คน)

(2 คน)

รอยละ
71.43

รอยละ
28.57

(20 คน)

(8 คน)

รอยละ
82.14

รอยละ
17.86

(23 คน)

(5 คน)

รวม/เฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
นอย
นอย
คาเฉลี่ย
กลาง
ทีสดุ
4.929
(รอยละ
98.57)
4.714
(รอยละ
94.29)
4.821
(รอยละ
96.43)

SD

ระดับ

0.262 มากที่สุด

0.46

มากที่สุด

0.39

มากที่สุด

4.821
(รอยละ 96.43)

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบวา ระดับความความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ศึกษาดูงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.43 คาเฉลี่ย 4.821 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 98.57 คาเฉลี่ย
4.929
2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.29
คาเฉลี่ย 4.714
3) สามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
96.43 คาเฉลี่ย 4.821
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สวนที่ ๔
สรุปผลการดําเนินการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการโครงการศึกษาดูงานบุคลากร โครงการพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายการเรียนรูดาน
วิชาการระหวางหนวยงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึ ก ษาดู ง านด า นการจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารงานคณะ ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ประวัติความเปนมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเริ่มตนพัฒนามาจากหมวดวิชาเกษตรกรรม เกิดขึ้นพรอมกับการ
กอตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรีเมื่อป พ.ศ. 2515 ในระยะแรกเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
และในป พ.ศ. 2517 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกเกษตรศาสตรเปนปแรก
พ.ศ. 2518 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ยกฐานะจากหมวดวิชา เกษตรกรรม
เปนภาควิชาเกษตรศาสตร สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร และเปดสอนในระดับปริญญาตรี ครุศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2530 แยกออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตร จัดตั้งเปนคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม
พรอมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ อีก 6 แหง ไดแก วิทยาลัยครูจันทรเกษม วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยครูสงขลา
ประกอบดวย 3 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร และ ภาควิชา
สงเสริมและสื่อสารการเกษตร เปดสอนสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากสาขาวิชาการศึกษา ทั้งระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
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พ.ศ. 2538 ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตร
และอุตสาหกรรมเปนคณะเกษตรและอุตสาหกรรม มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดของคณะ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏ
รําไพพรรณี เปลี่ยนชื่อจากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหาร
แบบโปรแกรมวิชา เปดสอนทั้งหมด 7 โปรแกรมวิชา ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ยายที่ทําการสํานักงานคณะฯจากอาคารเดิม(อาคาร 21) มาเปน
อาคารหลังใหมในปจจุบัน (อาคาร 22)
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลง พระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมี
ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นสถาบันราชภัฏ
รําไพพรรณี จึงไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เปน
ตนมา
วันที่ 8 มีนาคม 2548 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฏกระทรวง เรื่องการจัดตั้งสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษา
จัดการเรียนการสอน 2 ระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ใชอักษรยอ วท.บ.
ระดับปริญญาโท วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใชอักษรยอ วท.ม.
หลักสูตรที่เปดสอน
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1.4 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
2.1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
2.1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2.1.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
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2. ศึ ก ษาดู ง านด า นวิ ช าการเกษตร ณ ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง กระเบน อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง กระเบนอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ไดดํ า เนิน งานสนองพระราชดํ าริ ข องพระบาทสมเด็ จพระเจา อยูหั ว ในการทําใหป ระชาชนในพื้น ที่
โดยรอบศูนยศึกษาฯ และประชาชนทั่วไปที่ไดมาศึกษาเยี่ยมชมไดรับความรูอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตรวมถึงสามารถสรางอาชีพที่มั่นคง อาทิ เผยแพรค วามรูเ กี่ยวกั บการเพาะเลี้ยงสั ตวน้ํา
ชายฝ ง (กุ ง ขาว ปู มา และปลากะพง) ที่ ไ ม ส งผลต อ การทํ า ลายคุ ณ ภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม แตยงั คงสามารถเอื้อประโยชนอยางยั่งยืน การสงเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่มีใน
ทองถิ่น (การทําปลาหวานจากปลาหลังเขียว การผลิตกะปและน้ําปลาคุณภาพดี การผลิตคุกกี้และขาว
เกรียบหอยนางรม ฯลฯ) อีกทั้งไดสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพที่มีความเขมแข็ง (กลุมเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม กลุมเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร กลุมผลิตพืชผักและไมผล
ปลอดสารพิษ) รวมถึงไดมีการใหความสําคัญตอการสงเสริมและรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยการสงเสริมการแพทยทางเลือกใหแกประชาชน (การใชสมุนไพรรางจืดลดสารพิษในเลือดของ
เกษตรกร) ทั้งนี้ หนวยงานตางๆ อาทิ หนวยงานวิจัยดานประมงชายฝง วิชาการเกษตร สงเสริม
การเกษตร ปศุสัตว รวมถึงหนวยงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีบทบาท
เปนหนวยงานรวมภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในการปฏิบัติภารกิจหลักที่เกี่ยวของ
กั บ การศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย และนํ า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ ป น ผลสํ า เร็ จ เผยแพร ไ ปสู เ กษตรกรและ
ประชาชนผูสนใจ เพื่อใหประชาชนไดมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผานมาศู นยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ ยังไดมีบทบาทสําคัญในการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งปาชายเลนและปาบกใน
พื้นที่โดยรอบอาวคุงกระเบนฯ ที่เกิดความ เสื่อมโทรมจากกิจกรรมสําคัญๆ อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง ใหสามารถพลิกฟนกลับมามีสภาพ ที่อุดมสมบูรณและสวยงามเชนที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งสงผล
โดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในพื้นที่ปาชายเลนและ
ปาบก ผลสําเร็ จของการพัฒ นาจึงนํามาซึ่งความผาสุกอยางยั่งยืนของประชาชน ขอมูลในป 2555
พบวา มีผูสนใจมาศึกษาเยี่ยมชม ผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปน
จํานวนสูงถึง 713,731 คน
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระราชทานพระราชดําริไว เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ตั้งอยูบริเวณอาวคุงกระเบน ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี มีเนื้อที่รอบชายฝงประมาณ 2,000 ไร
ศูนยศึกษาการพัฒนาแหงนี้ยังเปนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ไดรับรางวัลสถานที่
ทองเที่ยวดีเดน ในป พ.ศ. 2545 จากองคกรอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากเปนสถานที่ทองเที่ยว
ยอดเยี่ยมเชิงพัฒนาและการวิจัย สอนใหนักทองเทีย่ วไดเรียนรู สภาพนิเวศและปาชายเลน ริมชายฝง
ของจังหวัดจันทบุรี
3. ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการการเกษตรเชิงทองเที่ยว ณ โครงการอนุรักษพันธุ
เตาทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ระยอง ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประวัติความเปนมา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดําริใหดําเนินโครงการอนุรักษเตาทะเล
โดยไดพระราชทานเกาะมันใน จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นถวายใหเปนทรัพยสินสวนพระองค
จัดเปนศูนยกลางอนุรักษ และเพาะขยายพันธุเตาทะเลพระราชทานชื่อวา โครงการสมเด็จฯอนุรักษพันธุ
เตาทะเล เริ่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูแทนจากกรมประมงเขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพอพันธุแมพันธุเตาทะเล เพื่อนําไปใชในการแพรขยายพันธุ
ศูนยอนุรักษ และเพาะขยายพันธุเตาทะเลนี้
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อศึกษาวิจัยชีววิทยาของเตาทะเลอนุรักษ และเพิ่มจํานวนโดยการเพาะขยายพันธุปลอยสู
ทะเลตามธรรมชาติ โดยวิธีนําไขเตาทะเล ซึ่งสวนใหญไดจากเกาะคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
เปนพื้นที่ในความดูแลของกองทัพเรือ นํามาเพาะฟก และอนุบาล เมื่อลูกเตามีอายุประมาณ 6 เดือน จะ
ติดเครื่องหมายเพื่อติดตามผล นําปลอยลงสูทะเล ลูกเตาสวนหนึ่งนําไปเลี้ยงไวเปนแมพันธุพอพันธุ
ตอไป
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การดําเนินโครงการ
สถานีอนุรักษพันธุเตาทะเล กรมประมง ที่จังหวัดระยองนี้ นอกจากดําเนินการศึกษาวิจัยการ
เพาะฟกไขเตาทะเล การผสมพันธุ การวางไข การอนุบาล การเลี้ยง ศึกษาพฤติกรรม ดูแลรักษา และ
ปองกันโรคของเตาทะเลแลว ยังศึกษาคนควาเกี่ยวกับปะการังชนิดตางๆ การแพรกระจายเติบโตของ
แนวปะการัง การอนุรักษ และฟนฟูปะการัง รวมทั้งศึกษาวิเคราะหการเจริญเติบโต การแพรกระจาย
ของหอยมือเสือ การปลอยหอยมือเสือลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และศึกษาคนควาเกี่ยวกับถิ่นที่อยูอาศัย
ของพยูน การกระจาย และแพรพันธุ การเจริญเติบโตของพยูน ตลอดจนศึกษา และสํารวจแหลงหญา
ทะเลชนิดตางๆ ที่เปนอาหารของพยูน สัตวน้ําที่ใกลจะสูญพันธุในประเทศไทยดวย
ความสําเร็จของโครงการ
โครงการอนุ รั ก ษ พั นธุ เต าทะเลที่ เ กาะมั นในประสบความสํ าเร็ จอย างดี ยิ่ ง ป จจุ บั นสามารถ
เพาะพันธุเตาทะเลไดเอง โดยวิธีการนําไขเตาจากธรรมชาติมาฟกแลวไปเพาะเลี้ยงในบออนุบาล เมื่อเติบโต
พอจะดํารงอยูดวยตัวเองไดก็จะปลอยกลับลงสูทะเล เพื่อใหสามารถใชชีวิตตามธรรมชาติไดตอไป
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 เปนชวงฤดูกาลมรสุมของภาคตะวันออก จึงทําใหไมไดรับ
ความสะดวกในการเดินทางเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
1. จากการดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2559 ไดนําผลการดําเนินงานมาปรับแผนการ
ดําเนินในปงบประมาณ 2560 และควรนําผลไปพัฒนาโครงการในปงบประมาณตอไปอยางตอเนื่อง
2. การดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ควรเพิ่มการมีสวนรวมระหวางบุคลากรสายวิชาและ
บุคลากรสายสนับสนุน
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โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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
บุคลากรโดยการศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุง กะเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี และ โครงการอนุรักษพันธุ
เตาทะเล อันเนื่งมาจากพระราชดําริ เกาะมันใน ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก จังหวัดระยอง ระหวางวันที 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให
บุคลากร ไดมีโอกาสนําประสบการณความรู ที่ไดรับจากโครงการฯ มาพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น และเกิดความคุมคาตอการพัฒนาองคกร นํามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางแรงกระตุนและจูงใจใหบุคลากรเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน จากการ
ไดรับความรู และประสบการณตรง
3. เพื่อสรางความสามัคคีและเปนขวัญ กําลังใจใหกับบุคลากร

มากยิ่งขึ้น
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เปาหมาย
ผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จํานวน 22 คน
วัน เวลา สถานที่
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏรําไพพรรณี บานสวนลุ งฉลวย และศูน ยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อัน
เนื่อ งมาจากพระราชดําริ จ.จั นทบุ รี โครงการอนุ รักษพันธุเตาทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.
ระยอง
งบประมาณ
เบิกจายจากงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน พื้นฐานดาน
การพั ฒ นาและเสริ มสร างศั ก ยภาพคน งานจั ด การศึ ก ษาด านวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน รหัสโครงการ 60P55107คทก01W04 จํานวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทน จํานวน 20,160 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงผูบริหาร ( 4 คน x 240 บาท x 4 วัน) เปนเงิน 3,840 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร ( 9 คน x 240 บาท x 4 วัน) เปนเงิน 8,640 บาท
( 8 คน x 210 บาท x 4 วัน)
เปนเงิน 6,720 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ( 1 คน x 240 บาท x 4 วัน)
เปนเงิน 960 บาท
2. คาใชสอย จํานวน 99,840 บาท
- คาที่พัก (11 หอง x 1,600 บาท x 3 วัน)
เปนเงิน 52,800 บาท
- คายานพาหนะ ( 1 คัน x 4,500 บาท x 4 วัน)
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนเงิน 28,500 บาท
- คาจัดทําปายโครงการ
เปนเงิน
540 บาท
*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
คณาจารยและบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู
จากประสบการณตรง ที่ไดรับจากโครงการพัฒนาบุคลากร และสามารถนํากลับมาใชในการ
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พัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และเสริมสรางพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในองคกรที่
สังกัด ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น
การประเมินผล
1. สังเกตการณ จากการมีสวนรวมในการศึกษาดูงาน
2. แบบสอบถามการไดรบั ความรู และประสบการณจากการศึกษาดูงาน
3. แบบรายงานผลการนําประสบการณมาปรับใชกับการดําเนินงาน

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

ลงชื่อ..........................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง)
รองคณบดีฝา ยบริหาร

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

ลงชื่อ..........................................................ผูอนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กําหนดการดําเนินงาน
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กําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
05.00 น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ จังหวัดบุรีรัมย
17.30 น.
เดินทางเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
08.00 น.
เดินทางออกจากที่พัก ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
09.00 – 11.00 น.
เขาศึกษาดูงานดานกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
41 หมู 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
11.00 น.
เดินทางไปวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
11.30 – 12.30 น.
สักการบูชาวัดเขาสุกิม พรอมรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
เดินทางไปศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกะเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
13.00 – 15.30 น.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกะเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
15.30 น.
เดินทางไป จังหวัดระยอง
17.30 น.
เดินทางเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559
08.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
09.00 – 12.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษเตาทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
12.00 – 16.00 น.
ศึกษาธรรมชาติทางทะเลและการจัดการการทองเที่ยว ในบริเวณ
เกาะมันนอก - มันกลาง อ.แกลง จ.ระยอง
17.00 น.
เดินทางเขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2559
07.30 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
08.00 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ จิม ทอมปสัน ฟารม อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
18.30 น.
กลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสวัสดิภาพ
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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 เพื่อทางคณะจะไดเตรียมการและดําเนินงานในขัน้ ตอไป
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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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
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ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๕๙๐

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับใหเขาศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสกลนคร ไดจัด ทําโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 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
เทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยมีผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๒๐ คน
เขา
รวมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหตอบรับการอนุญาตใหเขาศึกษาดูงานตามแบบฟอรมที่แนบมา
พรอมนี้ ที่สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือที่หมายเลข
โทรสาร ๐๔ ๒๗๔ ๓๖๘๒ จักขอบพระคุณเปนอยางสูง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานดวยดี ขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานคณบดี
โทร.,โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒

(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ห น้ า | 27
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๕๙๑

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
เรียน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกะเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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 พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับใชกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กับศูนยศึกษาดารพัฒนาอาวคุงกะเบนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๕.๓๐ น. โดยมีผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๒๐ คน เขารวมศึกษาดู
งาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหตอบรับการอนุญาตใหเขาศึกษาดูงานตามแบบฟอรม ที่แนบมาพรอมนี้
ที่สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 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 ๐๕๔๒.๐๓/๕๙๒

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร – อุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
เรียน ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับใหเขาศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสกลนคร ไดจัด ทําโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรู สรางเสริมประสบการณและวิสัยทัศนใหมๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห เขาเยี่ยมชมและศึกษาดู
งาน ณ โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกาะมันใน ในวันศุกรที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน ๒๐ คน เขารวมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหตอบรับการอนุญาตใหเขาศึกษาดูงาน
ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ ที่สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 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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ภาคผนวก จ
แบบประเมินผลโครงการ
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แบบประเมินความรูความเขาใจ ความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชน ในการเขารวมกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
-------------------------------คําชี้แจง ขอความรวมมือจากทานตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  ในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) อายุงาน

 1 – 2 ป

3) สถานะ

 ผูบริหาร

 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) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
(2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศึกษาดูงาน
(3) ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได
3. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ
(1) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
(2) การไดรับความรูใหมๆจากสถานที่ศกึ ษาดูงาน
(3) ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได
ประโยชนโดยรวมที่ไดรับจากการเขารวมโครงการศึกษาดูงาน

ขอเสนอแนะเพื่อใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
ภาพถาย
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1. ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี
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2. ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกะเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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3. ภาพกิจกรรมการศึก ษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษพันธุเ ตาทะเล อันเนื่อ งมาจาก
พระราชดําริ
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ภาคผนวก ช
รายชื่อผูเขารวมโครงการ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อผูเขารวมโครงการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2560
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา
คณบดี
ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง รองคณบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
นางสุพัตรา หลาชาญ
หัวหนาสํานักงานคณบดี
นายสมัย บุญชัยโย
คนงาน
นายถาวร ศรีระวงค
คนงาน
นายประมวลศักดิ์ ไมแสนดี
คนงาน
นางสาวสริญญา แสนภูวา
แมบาน
นายสัญญา แถมสมดี
นักวิชาการโสตศึกษา
นางกิรอัชฌา แถมสมดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกานดาภร คัณทักษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรัญญา โพธิ์สีมา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรัชดาภรณ บุญชัย
ผูปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวทิพวรรณ บุญตาทาว
ผูปฏิบัติงานบริหาร
นายอรัญ บุตรนา
นักวิชาการประมง
นางขวัญแข ทรงอภิวัฒนกุล
นักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ โสรินทร
นักวิชาการสัตวบาล
นางสาวสกลสุภา เจนศิทริวงษ
นักวิทยาศาสตร
นางสาวกนกภรณ จันตะแสง
นักวิชาการโภชนศาสตร
นางสาวมัลลิกาล สินธุระวิทย
นักวิชาการเกษตร
นางครองใจ โสมรักษ
อาจารย
นางสาวฐิตินันท บัวบาน
อาจารย
นายกัมปนาท วงคเครือ
อาจารย
นางสาวชนกนันท ศรีลาพัฒน
อาจารย
นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ
อาจารย
นายนราวุธ ระพันธคํา
อาจารย
นายอนาวิล พรหมเทพ
อาจารย
นายภาคภูมิ ซอหนองบัว
อาจารย
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