
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
62P55108คทก01W02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

 

  

 

 



2 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
ส่วนที่  1  บทน า            3 
ส่วนที่  2  รายงานผลการด าเนินโครงการ          5 
ส่วนที่  3  สรุปและประเมินผล           9 
 
ภาคผนวก 

- โครงการท่ีได้รับการอนุมัติ 
- เอกสารประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

 
ส่วนท่ี  1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล  
 

ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
(initiative)  และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  การท่ีมนุษย์ได้ท าส่ิงใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการ
เปล่ียนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการ
น าเอาความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ 
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน  

การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องท่ีจะต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังในการท างานท่ีนับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อ
น าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ    

ดังนั้นการท่ีจะประสบความส าเร็จตามเกณฑ์คุณภาพนั้น คณะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญท่ีจะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมุ่งหวัง จึงมีความจ าเป็นท่ีบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะภารกิจด้านการจัดการเรียนการ
สอนท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดยอาศัยวิธีการพัฒนาตนเองท่ีหลากหลาย อาทิ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

วัตถุประสงค ์ 

 
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร

สายสนับสนุน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน 
เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมท้ังมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรท่ีมีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ มีการ
ส่ือสารเช่ือมโยงท่ีดี 

2. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนากลไกการท างานจากการปฏิบัติควบคู่กับการค้นหาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ 
3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการท างานซึ่งเป็นเป็นผลดีต่อองค์กร 
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กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

1) ศึกษาดูงาน จ.เพชรบูรณ์ 1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

17 คน - 

2)  การเขียนผลงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
(พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

8 คน  

รวมทั้งสิ้น 25 คน - 
     

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลครั้งคือ  

1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ภายหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ 1 สัปดาห์ 

2. แบบติดตามการพัฒนาบุคลากร การน าความรูและทักษะจากการเข้าร่วมโครงการ ภายหลังจากเข้าร่วม
โครงการ 1 เดือน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม ศึกษาดูงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานผล
การเข้าร่วมโครงการตามแบบประเมินท่ีสร้างขึ้น รายงานผลภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 1 สัปดาห์ และประชุม
ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน 
 
การรายงานผล 
 จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยก าหนด ภายหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 
1 เดือน 
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ส่วนท่ี 2 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2561 มีบุคลากรเข้าร่วม 14 คน ดังนี้ 
 

 
ล าดับที ่

 
ชื่อ - สกุล 

สถานะเข้าร่วมโครงการ 
 = ไม่ร่วม 
 = เข้าร่วม 

1 นาง สุพัตรา หล้าชาญ  
2 นางสาว มัลลิกาล์ สินธุระวิทย์  
3 นางสาว กนกภรณ์ จันตะแสง  
4 นาง กิรอัชฌา แถมสมดี  
5 นาย สัญญา แถมสมดี  
6 นาย อภิสิทธ์ิ โสรินทร์  
7 นางสาว สกลสุภา เจนศิริวงษ์  
8 นาย อนุวัตร อุ่นค า  
9 นางสาว ธิวาพร ค าสงค์  
10 นาย ถาวร ศรีระวงค์  
11 นาย สมัย บุญชัยโย  
12 นางสาว สริญญา แสนภูวา  
13 นาย เอกพล บัวขันธ์  
14 นาง รัชดาภรณ์ ราชติกา  
15 นางสาว ทิพวรรณ บุญตาท้าว  
16 นาย อรัญ บุตรนา  
17 นาย เสกสรร บริบูรณ์  

 
 ผลจากการเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ได้รับการต้อนรับจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา และทีมงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกัน (KM) ดังนี้ 
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รายงานบุคคลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ท างาน 
ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

1. นางกิรอัชฌา แถมสมดี 
    แลก เป ล่ี ยนการท า งาน ใน เรื่ อ ง  ก รอ บ
โครงสร้างส านักงานคณบดี และ ภารกิจในเรื่อง
โครงการศาสตร์พระราชา 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
การก าหนดกรอบโครงสร้าง ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้มี
การก าหนดกรอบโครงสร้างไว้ชัดเจน และได้มีบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงจ านวน 3 ราย แต่ยังไม่
ผ่านการประเมิน ให้มีการปรับแก้ และในส่วนโครงการศาสตร์
พระราชายังอยู่ในระหว่างแต่งต้ังคณะท างาน  
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 

การก าหนดกรอบโครงสร้าง ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีเสนอกรอบโครงสร้างซึ่งอยู่
ระหว่างรอการอนุมัติกรอบจากสภามหาวิทยาลัย และบุคลากร
สายสนับสนุน ได้มีการจัดท าผลงานเพื่อเตรียมการเข้ารับการ
ประเมินในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้รอประกาศจากมหาวิทยาลัย  

2. นายสัญญา  แถมสมดี 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
    การบริหารจัดการในเรื่องนโยบายการประหยัดพลังงาน อยาก
ทราบแนวนโยบาย หรือมีการท าข้อตกลงร่วมกัน อย่างไรบ้าง 
    นโยบายการประหยัดพลัง ทุกภาคส่วนต้องช่วยสนับสนุนกัน 
อย่างเช่น ท าเป็นประกาศในเรื่องการประหยัดพลังงาน การ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร หมายถึงบุคลการสายวิชาการ สาย
สนับสนุน ตลอดจนนักศึกษาให้ตระหนักร่วมกัน การเปิด-ปิด
อุปกรณ์ต้องเข้มงวด 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
   ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้น ใน
เรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น ขอความอนุเคราะห์งดการจัด
กิจกรรมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ถ้าต้องจัดก็อยากให้จัดแบบ out-
door  

3. นางรัชดาภรณ์  ราชติกา 
 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
การบริหารจัดงานงานห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่มี
บุคลากรท่ีดูแล รับผิดชอบโดยตรง และยังขาดงบสนับสนุนในการ
ส่ังซื้อหนังสือเพื่อให้บริการภายในหน่วยงาน แต่จะส่ังซื้อหนังสือ
ผ่านห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย อีกท้ัง ไม่มีค่อยหนังสือท่ัวไป 
แต่เน้นงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อจัดเก็บและให้นักศึกษาสามารถ
สืบค้นได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการจัดท าระบบจัดเก็บงานวิจัยเพื่อให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฉพาะท่ีเป็นสมาชิกห้องสมุด 
คณะ เทคโน โลยีการเกษตรและ เทคโน โลยี อุ ตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถสืบค้นได้  
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รายงานบุคคลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างาน 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
งานวิจัยของนักศึกษาภายในคณะ มีการจัดท าทุกปีการศึกษา แต่
พื้นท่ีภายในห้องสมุดท่ีจะสามารถจัดเก็บ งานวิจัยท้ังหมดมี
จ านวนจ ากัด การจัดท าระบบจัดเก็บงานวิจัยเพื่อให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา เฉพาะท่ีเป็นสมาชิกห้องสมุด สามารถ
สืบค้นได้ เป็นแนวทางท่ีดีและยังสามารถจัดเก็บงานวิจัยได้ และ
ลดพื้นท่ีการจัดเก็บงานวิจัยได้ จึงเป็นแนวทางท่ีจะสามารถน ามา
พัฒนาใช้ในงานห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครได้ 

4. นายเสกสรร  บริบูรณ์ 
 

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงกระบวนการท างานของระเบียบการ
เบิกจ่ายพัสดุ – การท าชุดเบิกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขั้นตอนการท าเอกสารการเบิกจ่าย เช่น การเบิกจ่ายค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การ
เบิกจ่ายค่าวัสดุ จากเจ้าหน้าพัสดุในสาขาต่างๆท่ีอยู่ในคณะว่าเกิด
ปัญหาในส่วนไหน แล้ววิธีการการแก้ปัญหาควรท าแบบใด 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
1. ได้รู้ถึงกระบวนการการขั้นตอนการท าชุดเบิกท่ีถูกต้อง และไม่
ถูกตีกลับจากงานคลัง 
2. ได้รู้ถึงปัญหาการท าชุดเบิกของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

5. นายอรัญ  บุตรนา 
 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
ได้แลกเปล่ียนความรู้ในเรื่อง ระบบการบริหารจัดการภายในฟาร์ม
เพาะเล้ียงของคณะเทคโน โลยีการเกษตรและเทคโน โลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และสนับสนุนให้
นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีสร้างกิจกรรม
ต่างๆเพื่อให้เกิดรายได้ 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
น ามาปรับใช้ในการบบริหารจัดการภายในอาคารโรงเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
ราชฎสกลนคร 

6. นางสาวสกลสุภา  เจนศิริวงษ์ 
 

ความรู้ที่ได้รับ 
1.ได้รับความรู้ด้านการจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คือ 
จะมีการจัดระเบียบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ  
2. แลก เป ล่ียน เรี ยน รู้ ก ารบ ริห ารงาน ด้ านบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
การน ามาปรับใช ้
1.ท าให้ ได้รับความรู้ ใหม่ ด้านการจัดการและการบริหาร
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รายงานบุคคลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างาน 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และน ามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ในการท างาน เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และการขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

7. นางสาวทิพวรรณ  บุญตาท้าว ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท าความเข้าใจ ในความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบั ติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ระเบียบ
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง เทคนิคและวิธีการบริหาร
ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่าย 
ข้อเสนอแนะ ได้แลกเปล่ียนความรู้ แสดงความคิดเห็น พร้อมท้ัง
แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

8. นายอนุวัตร  อุ่นค า  
ได้แลกเปล่ียนการท างานในเรื่อง สหกิจ

ศึกษา ในแต่ละประเด็น ของงานสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องออกไปท างานจริง 
ตามหน่วยงานคือ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และงานท่ี
ท าต้องได้รับการตรวจสอบจากศูนย์ประสานงาน
สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการรับประกันได้ส่วนหนึ่งว่า 
งานท่ีท าจะตรงตามส่ิงท่ีนักศึกษาได้เรียน ใน
วิชาเอกมา นักศึกษาสามารถเลือกหน่วยงานท่ีจะ
เข้าท างานเองได้  แต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในหลักสูตร หรือ
สาขาวิชาก่อน ท้ังนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบและดู
ความเหมาะสมด้วย 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
ก ารด า เนิ น ง าน ส ห กิ จ ศึ ก ษ าข อ งค ณ ะ เท ค โน โล ยี 

การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินการโดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยคือ 
งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นผู้ด าเนินการให้ โดย
ลั ก ษ ณ ะ ง าน ส ห กิ จ ศึ ก ษ า มี ค ว าม ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษา
ฝึกงานแต่จะเป็นเสมือนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานจริง ท างานเต็ม
เวลา และนักศึกษาจะต้องปฏิบั ติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

สถานประกอบการจะจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและสอน
งาน ซึ่งเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบั ติ งาน โดยมอบหมายหน้ าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีแน่นอน และงานท่ีได้รับมอบหมายต้องเป็นงานท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 

อีกท้ังมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาน
ประกอบการ ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาสห
กิจศึกษาในหลักสูตร และสาขาวิชา 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
ควรเพิ่มการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมไปท างานจริงรายวิชาใน
หลักสูตรการ อาทิ อบรมการเขียนจดหมายสมัครงาน อบรม
มารยาทในการเข้ารับสัมภาษณ์งาน อบรมมารยาทในการเข้า
สังคม เป็นต้น ก่อนท่ีนักศึกษาจะออกไปฝึกสหกิจ ซึ่งเป็นการ
ทดลองท างานท่ีตรงตามวุฒิการศึกษาของตนในอนาคต มีโอกาส
ประยุกต์เนื้อหาวิชาท่ีเรียนมากับการท างานในสถานการณ์จริง 
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รายงานบุคคลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างาน 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

เพื่ อ เพิ่ มประสบการณ์ ก ารท างานส าหรับการสมัครงาน 
อื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย 

9. นางสาวกนกภรณ์  จันตะแสง 
    การส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
ความรู้ได้แลกเปล่ียนระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ในเรื่องการจัดหารายได้หรือลักษณะโครงการใดๆท่ี
จะสามารถให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ 
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม จะจัดต้ังโครงการ 
มีทุนสนับสนุนต้ังต้นให้นักศึกษาเข้ามาบริหารจัดการในครั้งแรก 
เมื่อน าส่งทุนให้คณะแล้ว ในส่วนผลก าไรให้นักศึกษาสามารถน า
เงินนั้นมาบริหารจัดการต่อได้เลย ให้นักศึกษาสามารถมีรายได้
ระหว่างเรียนได้ 
การน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ 
     สาขาวิชา/คณะ สามารถน ามาปรับใช้ได้กับสถานการณ์
การเงินของสขาวิชา/คณะ ณ ปัจจุบัน ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
มาศึกษาท่ีคณะ และสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วย เป็น
ส่ิงจูงใจให้นักศึกษา 

10. นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์ 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในเรื่อง งาน

ด้านการเงินและพัสดุ 
    เนื่องจากการด าเนินงานด้านพัสดุและการเงิน
ในปัจจุบัน มีกระบวนการตรวจสอบท่ีเข้มงวดข้ึน 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง จึง
ขอแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน เพื่อน ามา
ศึกษาและปรับใช้ในการด าเนินงาน 
 
 
 
 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
ก า ร ด า เนิ น ง า น ด้ า น ก า ร เงิ น แ ล ะ พั ส ดุ ข อ ค ณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินการโดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 1 คน เพื่อให้มีภาระงานท่ีชัดเจน 
สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานได้ และเกิดความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
วิชาชีพต่อไปในอนาคต 
    โดยผู้ใช้งบประมาณ คือผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการจัดท า
โครงการเพื่อของบประมาณด าเนินการมายังส านักงานคณบดี 
และเมื่อมีการด าเนินงานแล้วเสร็จจะเบิกจ่ายงบประมาณ ต้อง
กรอกเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผ่านผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายด าเนินการต่อไป 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
    การส่ือสารในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นไปตามวัสดุประสงค์ของโครงการ 
ต้องมีความละเอียดรอบครอบ และสามารถอธิบายได้และมี
เอกสารท่ีชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงานเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
และเป็นไปตามระเบียบการด าเนินงานของกรอมบัญชีกลาง ต่อไป 

11. นายอภิสิทธิ์  โสรินทร์ ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
- การบริหารจัดการทางด้านห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ทาง
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รายงานบุคคลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างาน 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมการ
บริการ จัดการ เพื่ อการขอมาตรฐานความปลอดภั ยทาง
ห้องปฏิบัติการเพราะ ต่อไปในอนาคต การขอทุนวิจัยเพื่อด าเนินง
นาวิจัยต่างๆ จะต้องแนบเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการท่ีได้ขึ้นเบียน
แล้วแนบไปด้วยเสมอ หากไม่แนบอาจจะส่งผลต่อการพิจารณา
ทุนวิจัย 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
- เจ้าหน้าท่ีได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับคณาจารย์ท่ีใช้งานและมี
ต าแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ โดยมีการออกค าส่ังระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ี และได้มีการเสนอเรื่อง
การพิจารณา การของบประมาณเพื่อติดต้ังระบบการจัดการขอ
เสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อการยกระดับห้องปฏิบัติการและขอขึ้น
ทะเบียนในล าดับต่อไป 

12. นางสาวธิวาพร  ค าสงค์ 
ได้แลกเปล่ียนการท างานในเรื่อง การเบิก

จ่ายเงินจากงานคลังและพัสดุ 
เนื่องจากการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงินจากงาน
คลังงานและพัสดุ ในปัจจุบัน มีกระบวนการ
ตรวจสอบท่ี เข้มงวดขึ้น  เพื่ อ ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบของกรมบัญชีกลาง จึงขอแลกเปล่ียน
เรี ยน รู้ ก ารป ฏิ บั ติ งาน  เพื่ อป รับ ใช้ ใน การ
ด าเนินงาน 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
การด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินจากงานคลังงานและพัสดุ

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินการโดยก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 1 คน เพื่อให้มีภาระ
งานท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานได้  
ผู้ ท่ีจะเบิ ก จ่ายงบประมาณ ต้องกรอกเอกสารขอเบิกจ่าย
งบประมาณและเสนอผ่านผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายด าเนินการ
ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ/การน ามาปรับใช้ 
      การส่ือสารในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินจากงานคลัง
และพัสดุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นไปตามวัสดุ
ประสงค์ของโครงการ ต้องมีความละเอียดรอบครอบ และสามารถ
อธิบายได้และมีเอกสารท่ีชัดเจน และเป็นไปตามระเบียบการ
ด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง 

13. นายศราวุฒิ  ผายเงิน 
แลกเปล่ียนการท างานในเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณค่าวัสดุ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
อุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการ 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน 
-การเบิกจ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความ
ชัดเจนในเบิกจ่ายเป็นระบบ คือเจ้าหน้าท่ีพัสดุจะเป็นคนจัดการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ แต่อาจารย์จะต้องท าใบส่ังซื้อส่ังจ้าง
พร้อมรายละเอียดของวัสดุนั้น ๆ มาให้กับทางพัสดุแล้วพัสดุจะ
เป็นคนจัดช้ือ ส่วนบิลหรือใบส่งของทางเจ้าหน้าท่ีจะขอให้ทางร้าน
ออกเป็นใบส่งของช่ัวคราวและทุก ๆ ส้ินเดือนจะให้ออกบิลและ
ท าการตัดยอดเป็นรอบ ๆ  
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รายงานบุคคลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างาน 

ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน/ข้อเสนอแนะ 

-การใช้ห้องปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะมีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงมีกฎระเบียบแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน และถ้า
นักศึกษาหรือผู้ใชอุปกรณ์ท าวิจัยหรืออื่นๆ ถ้านอกเวลาราชการ
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ถ้าไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาจะ
ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการต่อยอดน าเอาผลผลิตในการ
ท าการวิจัยของนักศึกษามาจ าหน่ายเพื่อเป็นต้นทุนให้กับทาง
นักศึกษา และทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ยังมีการข้อทุนวิจัย
และให้งบแก่นักศึกษาท าวิจัยเพื่อจบการศึกษาแต่นักศึกษาจะต้อง
ดูแลรับผิดชอบส่ิงทดลองเองโดยมีอาจารย์ ผู้ขอทุนวิจัยเป็นท่ี
ปรึกษาให้ค าแนะน าและเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการวิจัยผลผลิตท่ีได้
ก็น าไปจ าหน่าย และน ารายได้ส่งมอบให้คณะเงินเงินรายได้ของ
คณะ ทางคณะเกษตรน่าจะมีการเอาผลผลิตท่ีได้จากการวิจัยมา
จ าหน่ายหรือแปรรูปเพื่อหารายได้ให้กับคณะให้ให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมด้วย 

 
 บุคลากรท่ีเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2561 จ านวน 14 คน นั้นก็ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน
ร่วมกันท้ัง 2 คณะ และก็ได้น าความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการท างาน 
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ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 
 กิจกรรมที่ 2 การเขียนผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ผลจากการเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วันท่ี  10 - 14  มิถุนายน  2562 ณ ห้องสมุดและ
คอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้  
 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 คน จ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน 8 คน  ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็น
การฝึกเขียนแบบประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดกรอบโครงสร้างการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 
บุคลากรได้ด าเนินการและจัดท าแล้วเสร็จทุกคน 
 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
    1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
ตัวชี้วัด 

1.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการศึกษาดูงาน 

คน 17 14 × 

2.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการเขียนผลงาน 

คน 8 8  

3.  แบบประเมินค่างาน คน 8 8  
 
      2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพไปใช้ประโยชน์
ตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 100 100  
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ภาพกิจกรรมการเขียนผลงาน 
 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

หมวดรายจ่าย 
แผน 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ผล 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

 
การ

บรรลุผล 
กิจกรรมที่ 1    
งบด าเนินงาน 
- ค่าใช้สอย 
 

ค่าใช้สอย  50,445  บาท 
1) ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 10 คนๆ 

ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 7,200 บาท 

2) ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 6 คน 3 
วัน ๆ ละ 210 บาท เป็นเงิน 
3,780 บาท 

3) ค่าเช่าท่ีพักจ านวน 2 วัน เป็น
เงิน 16,200 บาท 

4) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
13,380 บาท 

5) ค่าจ้างเหมาท าป้าย 205 บาท 
6) ค่าเช่าสถานท่ี 4,000 บาท 
7) ค่าฝึกอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานอุดมศึกษา 5,680 บาท 

ค่าใช้สอย  50,445  บาท 
1)  ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 7 คนๆ ละ 4 
วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 6,720 
บาท 
2) ค่าเบี้ยเล้ียง จ านวน 8 คน 4 วัน ๆ 
ละ 210 บาท เป็นเงิน 6,720 บาท 
 
3) ค่าเช่าท่ีพักจ านวน 3 วัน เป็นเงิน 
46,320 บาท 
4) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,380 

บาท 
5) ค่าจ้างเหมาท าป้าย 205 บาท 
6) ค่าเช่าสถานท่ี 4,000 บาท 
7) ค่าฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศึกษา 5,680 บาท 

 

กิจกรรมที่ 2    
 กิจกรรมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย 

จ านวน 8 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยใช้เวลานอกเวลาราชการ และจัด
ท่ีหน่วยงาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานมีภารกิจมาก บุคลากร
ดังกล่าวจึงไม่สามารถท่ีจะไปร่วมนอกสถานท่ีได้ 
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
 ผลจากการด าเนินโครงการ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ซึ่งโครงการได้แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงาน ณ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันท่ี 12 - 14 
ธันวาคม 2561 และ 2) กิจกรรมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น จัด ณ ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันท่ี 10 - 14 มิถุนายน 2562 ผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
สรุปผลจากการเข้าร่วมโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2561 มีบุคลากรเข้าร่วม 14 คน ผลดังนี้ 
 ผลจากการเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2561  คือได้ศึกษาเรียนรู้ การท างานร่วมกัน ได้จัด KM แลกเปล่ียน
เรียนการการท างาน ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งบุคลากรท่ีเข้าร่วมก็น าหัวข้อหรือภาระ
งานท่ีได้รับมอบหมายแลกเปล่ียนการท างาน และน ามาปรับใช้ในการท างาน  
 
 กิจกรรมที่ 2  การเขียนผลงาน 
 กิ จกรรมการเขี ยนผลงาน เพื่ อ เข้ า สู่ต าแหน่ ง ท่ี สู งขึ้ น  จัด  ณ  ห้ อ งสมุ ดและคอมพิ ว เตอร์คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันท่ี 10 - 14 มิถุนายน 2562 เป็นการจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการ ช่วงเวลาดังกล่าว
บุคลากรมีภารกิจมากจึงไม่สามารถท่ีจะจัดนอกสถานท่ีได้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท่ีเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น มีท้ังส้ิน 8 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการจัดให้
มีการเขียนแบบประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อยื่นเข้ากรอบโครงสร้างของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
ครบท้ัง 8 คน  
 

แบบประเมินค่างานที่จดัท าเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ท่ี ชื่อ – สกุล แบบประเมินค่างานต าแหน่ง ยื่นขอก าหนดกรอบต าแหน่ง 
1 นางสาวมัลลิกาล์  สินธุระวิทย์ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
2 นางสาวกนกภรณ์  จันตะแสง นักศึกษาศึกษา นักศึกษาศึกษา 
3 นางกิรอัชฌา  แถมสมดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4 นายสัญญา  แถมสมดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

5 นายอภิสิทธิ์  โสรินทร์ นักศึกษาศึกษา นักศึกษาศึกษา 
6 นางสาวสกลสุภา  เจนศิริวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 
7 นายอนุวัตร  อุ่นค า นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
8 นางสาวธิวาพร  ค าสงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

รวมผลงาน 8 ต าแหน่ง ส่งครบ 8 ต าแหน่ง 
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ปัญหาที่พบ 
 1.  บุคลากรบางส่วนยังวิเคราะห์ภาระงานได้ไม่ครอบคลุมภาระงานท่ีรับผิดชอบ จึงมีการปรับแก้ 
ในการจัดโครงการ 
 2. ควรมีกิจกรรมสันทนาการเสริม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
  

1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ 
2.  คณะมีงบประมาณท่ีจ ากัด ระยะทางไปจัดโครงการ ควรอยู่ระหว่าง 200-300 กิโลเมตร น่าจะเหมาะสม 
3. ควรจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ เสริม เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























