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ส�วนท่ี 1 บทนํา 
 
ช่ือโครงการหลัก  - 

 
ช่ือโครงการเดี่ยว/ย�อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน 
 
ผู�รับผิดชอบโครงการ ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา 
 
งบประมาณท่ีได�รับ 25,000 บาท งบประมาณแผ�นดิน 
 
วันท่ีดําเนินโครงการ วันเสาร/ท่ี 6 กุมภาพันธ/ 2559 
 
หลักการและเหตุผล 

  การปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน (soilless culture) หรือปBจจุบันนิยมเรียกว�า "ไฮโดรโป
นิกส/" (hydroponics) หมายถึงการปลูกพืชโดยใช�วัสดุใด ๆ ท่ีไม�ใช�ดิน และพืชจะได�รับจากธาตุอาหารต�าง 
ๆ ท่ีต�องการจากสารละลายธาตุอาหารท่ีให�กับพืช แทนการปลูกพืชในดิน ซ่ึงเปNนวัสดุปลูกท่ีมีน้ําหนักมาก 
และ ต�องยุ�งยากในการเปลี่ยนถ�ายดินบ�อย ๆ เพราะมีปBญหาการอัดแน�น วัชพืชและการระบาดของโรค-
แมลง ในปBจจุบันมีคนหันมาให�ความสนใจวิธีการปลูกพืชโดยไม�ใช�ดินกันมากข้ึน ในวงการวิจัยจึงได�เริ่ม
ต่ืนตัวมาทําการทดลองเก่ียวกับการปลูกพืชโดยไม�ใช�ดินเพ่ือเปNนการค�าข้ึนมา  

ระบบไฮโดรโปนิกส/ เปNนทางเลือกหนึ่งของการปลูกพืชให�มีคุณภาพ มีความสมํ่าเสมอผลผลิตสูง 
สามารถวางแผนการปลูก กําหนดปริมาณการผลิตให�เปNนไปตามเปSาหมาย หรือความต�องการของตลาดได�
ดีกว�า เนื่องจากสามารถควบคุมปBจจัยต�าง ๆ ท่ีให�แก�พืชได�อย�างเหมาะสม ทําให�ปลูกพืชได�อย�างต�อเนื่อง 
สําหรับประเทศไทยมีความเปNนไปได�ท่ีจะนําวิธีการปลูกพืชแบบนี้มาใช�ทําให�สามารถปลูกพืชในพ้ืนท่ีไม�มี
ดินหรือดินมีปBญหา บริเวณรอบ ๆ เมืองใหญ� มีคนอาศัยอยู�หนาแน�น เพราะการปลูกแบบนี้จะใช�พ้ืนท่ีน�อย
แต�ให�ผลผลิตมาก ระบบนี้กําลังเปNนท่ีนิยมยอมรับและรู�จักเพราะนอกจากจะสามารถควบคุมการผลิตไม�ให�
ก�อความเสียหายแก�สิ่งแวดล�อมได�แล�วยังเชื่อม่ันได�ว�าผู�บริโภคจะได�รับความปลอดภัยจากการบริโภค
ผลผลิตท่ีปลอดสารพิษ จึงเปNนเทคโนโลยีท่ีสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องความปลอดภัย
ของการบริโภคอาหาร (Food Safety)โดยมีเปSาหมายให�ประเทศไทยเปNนผู�ผลิตอาหารรายใหญ�ออกสู�
ตลาดโลกหรือเปNนครัวของโลก (Kitchen of the World) เพ่ือเผยแพร�ภาพลักษณ/ด�านคุณภาพและ
มาตรฐานสุขอนามัยและสุขภาพอนามัยของผู�บริโภค และเปNนการเผยแพร�ความรู�สู�ชุมชน เพ่ือท่ีผู�สนใจจะ
ได�นําความรู�ท่ีได�รับนําไปปฏิบัติได�อย�างถูกต�องและเกิดผลดีกับชุมชน 
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วัตถุประสงค)  
 1) เพ่ือถ�ายทอดความรู�เรื่องการปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน                                                                     
 2) เพ่ือบูรณาการบริการชุมชนกับการเรียนการสอน 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/ ค�าเป-าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 1) มีผู�สนใจเข�ารับการอบรม 25 คน 

 เชิงคุณภาพ   
 1) ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจการการปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน  อย�างน�อย ร�อยละ75 

   2) ผู�เข�าอบรมมีความพึงพอใจในการเข�าอบรมการปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน อย�างน�อย ร�อยละ 75  

                 3) ผู�เข�าอบรมนําความรู�ท่ีได�รับจาการอบรมไปใช�ประโยชน/ อย�างน�อย ร�อยละ 65 

 
 
 

ส�วนท่ี 2 วิธีดําเนินโครงการ 
 

 ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการมีการดําเนินงานเพ่ือให�การดําเนินงาน
เพ่ือให�การดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จและบรรลุเปSาหมาย มีการดําเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดประชุมเพ่ือวางแผนดําเนินโครงการ 
2. ประสานงานกับสถานท่ีจัดโครงการ 
3. คณะกรรมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ/เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมได�ฝ`กปฏิบัติ 
4. คณะกรรมการทําหนังสือเชิญวิทยากร 
5. ดําเนินการจัดโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
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ส�วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห)ข�อมูล 
 

คณะกรรมการได�ดําเนินการวิเคราะห/ข�อมูลจากแบบประเมินท่ีแจกให�กับกลุ�มเปSาหมาย มีผลการ
วิเคราะห/ดังนี้  
1. กลุ�มเป-ามาย 

- กลุ�มบุคคลท่ัวไป  
 

2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล 
-  แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน 
 

3. วิธีการเก็บข�อมูล 
 - แจกแบบประเมินความพึงพอใจต�อการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช�
ดิน มีรายการประเมินดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐาน ได�แก� เพศ วุฒิการศึกษา อายุ 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการเข�ารับการอบรม 
  2.1 ด�านกระบวนการ/ข้ันตอนการให�บริการ 
   1. กระบวนการฝ`กอบรม 
   2. เนื้อหาสาระในการฝ`กอบรมโดยรวม 
   3.เอกสารประกอบการฝ`กอบรมโดยรวม 
   4. กิจกรรมการอบรมโดยรวม 
   5. ระยะเวลาการฝ`กอบรม 
  2.2 ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 
   6. วิทยากรท่ีให�การอบรม 
   7. การอํานวยความสะดวกของเจ�าหน�าท่ีให�บริการ 
   8. เจ�าหน�าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ต้ังใจ ม่ังม่ันในการให�บริการ 
  2.3 ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
   9. สถานท่ีท่ีใช�อบรม 
   10. เครื่องมือ/อุปกรณ//โสตทัศนูปกรณ/ 
   11. อาหาร/อาหารว�าง 
  2.4 ด�านคุณภาพการบริการ 
   12. ความรู� ประโยชน/ และความคุ�มค�าในการเข�ารับการอบรม 
   13. การอบรมตอบสนองความต�องการของผู�เข�าอบรม 
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   14. ความพึงพอใจต�อการเข�าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ 
 ตอนท่ี 3 การนําไปใช�ประโยชน/ 
  3.1 นําไปเผยแพร� โดย 
   - การจัดทําสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู�/นิทรรศการ 
   - ฝ`กอบรมให�แก�ผู�อ่ืน 
   - การจัดทําแผ�นพับ/ใบปลิว/คู�มือ/เอกสารเผยแพร� 
   - อ่ืนๆ 
  3.2 นําไปปฏิบัติ โดย 
   - สอนให�ความรู�แก�นักเรียน/นักศึกษา 
   - ทํางานวิจัย 
   - ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม 
   - อ่ืนๆ 
 ตอนท่ี 4 ข�อเสนอแนะ 

- 
 ตอนท่ี 5 ต�องการให�คณะจัดโครงการ 
  - 
 
4. การวิเคราะห)ข�อมูล 
 วิเคราะห/โดยการหาค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและร�อยละ 
 
 
5. เกณฑ)ท่ีใช�ในการวิเคราะห)ข�อมูล 
    ตารางท่ี 1 การแปลความหมายของช�วงคะแนน 

ช�วงคะแนน การแปลความหมาย 
4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 น�อย 
1.00 – 1.50 น�อยท่ีสุด 
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6. ผลการวิเคราะห) 
 จากการวิเคราะห/ข�อมูล พบว�า ผู�เข�าร�วมโครงการมีจํานวน 30 คน แสดงรายละเอียดข�อมูล
พ้ืนฐานในตารางท่ี 2 มีความพึงพอใจต�อการจัดโครงการในระดับมากท่ีสุด (4.48±0.59) โดยเฉพาะอย�าง
ยิ่งด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ (4.64±0.51) ด�านคุณภาพการบริการ (4.61±0.52) ด�านสิ่งอํานวยความ
สะดวก (4.47±0.57) และด�านกระบวนการ/ข้ันตอนการให�บริการ (3.90±0.92)  ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
 ผู�เข�าร�วมโครงการได�นําไปใช�ประโยชน/โดยการนําไปเผยแพร� (การจัดทําสื่อการเรียนการสอน/
การเรียนรู�/นิทรรศการ ฝ`กอบรมให�แก�ผู�อ่ืน การจัดทําแผ�นพับ/ใบปลิว/คู�มือ/เอกสารเผยแพร� และอ่ืนๆ)  
ร�อยละ และนําไปปฏิบัติ (สอนให�ความรู�แก�นักเรียน/นักศึกษา ทํางานวิจัย ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพ
เสริม และอ่ืนๆ) แสดงในตารางท่ี 4  
 
 
         ตารางท่ี 2 ข�อมูลพ้ืนฐาน 

ข�อมูล ร�อยละ 
เพศ 

- ชาย 50 

-   หญิง 50 

วุฒิการศึกษา 
- ประถมศึกษา 3.33 

- มัธยมศึกษา 3.33 

- ปริญญาตรี 73.33 

- อ่ืน ๆ(ปวช. ปชส. ปริญญาโท ปริญญาเอก) 20.00 

อายุ 
- น�อยกว�า 20 ปh - 

- 21 – 30 ปh 6.67 

- 31 – 40 ปh 36.67 

- 41 – 50 ปh 36.67 

- 51 ปhข้ึนไป 20.00 
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจต�อโครงการ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
ร�อยละ 

ค�าเฉลี่ย 
ช�วงคะแนน 

±ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร�อยละ 
ของค�าเฉลี่ย 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

ด�านกระบวนการ/ขั้นตอนการให�บริการ  
1. กระบวนการฝ`กอบรม 33.33 53.33 13.33 0.00 0.00 4.20 ±0.66 84.00 มาก 
2. เนื้อหาสาระในการฝ`กอบรมโดยรวม 36.67 46.67 16.67 0.00 0.00 4.20 ±0.71 84.00 มาก 
3. เอกสารประกอบการฝ`กอบรมโดยรวม 36.67 53.33 10.00 0.00 0.00 4.27 ±0.64 85.33 มาก 
4. กิจกรรมการอบรมโดยรวม 36.67 53.33 10.00 0.00 0.00 4.27 ±0.64 85.33 มาก 
5. ระยะเวลาการฝ`กอบรม 30.00 36.67 26.67 6.67 0.00 3.90 ±0.92 78.00 มาก 

ค�าเฉลี่ย 34.67 48.67 15.33 1.33 0.00 4.17 ±0.72 83.33 มาก 
ด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ  
6. วิทยากร 56.67 43.33 0.00 0.00 0.00 4.57 ±0.50 91.33 มากที่สุด 
7. การอํานวยความสะดวกของเจ�าหน�าที่ให�บริการ 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 4.67 ±0.48 93.33 มากที่สุด 
8. เจ�าหน�าที่สามารถปฏิบัติงาน ตั้งใจ มุ�งมั่นในการให�บริการ 73.33 23.33 3.33 0.00 0.00 4.70 ±0.53 94.00 มากที่สุด 

ค�าเฉลี่ย 65.56 33.33 1.11 0.00 0.00 4.64 ±0.51 92.89 มากที่สุด 
ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  
9. สถานที่ที่ใช�อบรม 56.67 40.00 3.33 0.00 0.00 4.53 ±0.57 90.67 มากที่สุด 
10. เครื่องมือ/อุปกรณ//โสตทัศนูปกรณ/ 56.67 36.67 3.33 3.33 0.00 4.47 ±0.73 89.33 มาก 
11.อาหาร/อาหารว�าง 50.00 46.67 3.33 0.00 0.00 4.47 ±0.57 89.33 มาก 

ค�าเฉลี่ย 54.44 41.11 3.33 1.11 0.00 4.49 ±0.62 89.78 มาก 
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจต�อโครงการ (ต�อ) 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
ร�อยละ 

ค�าเฉลี่ย 
ช�วงคะแนน 

±ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร�อยละ 
ของค�าเฉลี่ย 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

ด�านคุณภาพการบริการ  
12. ความรู� ประโยชน/ และความคุ�มค�าในการเข�ารับการอบรม 65.52 34.48 0.00 0.00 0.00 4.67 ±0.48 93.33 มากที่สุด 
13. การอบรมตอบสนองตรงความต�องการของผู�เข�าอบรม 60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 4.60 ±0.50 92.00 มากที่สุด 
14. ความพึงพอใจต�อการเข�าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ 60.00 36.67 3.33 0.00 0.00 4.57 ±0.57 91.33 มากที่สุด 

ค�าเฉลี่ย 61.84 37.05 1.11 0.00 0.00 4.61 ±0.52 92.22 มากที่สุด 
ค�าเฉลี่ยรวม 54.13 40.04 5.22 0.61 0.00 4.48 ±0.59 89.56 มาก 
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ตอนท่ี 3 ความรู�ท่ีได�จากการอบรมในโครงการนี้สามารถนําไปใช�ประโยชน) 
ตารางท่ี 4 การนําไปใช�ประโยชน) 

 

 
 

ส�วนท่ี  4 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 การดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช�ดินสรุปผลการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค/ ผลตัวชี้วัด  ค�าเปSาหมาย  ตลอดจนปBญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและข�อเสนอแนะสําหรับ
เปNนข�อมูลในการดําเนินการครั้งต�อไปดังนี้ 
 

1. สรุปผลการดําเนินงาน 
- ผู�เข�าร�วมโครงการแล�วผู�เข�าร�วมอบรมมีความรู�ความเข�าใจจากการเข�าร�วมโครงการในครั้งนี้  

ร�อยละ 100  
- ผู�เข�าร�วมโครงการมีความพึงพอใจต�อการจัดโครงการระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 4.48 หรือร�อยละ  

89.60)     
- ผู�เข�าร�วมโครงการได�นําความรู�จากการอบรมไปใช�ประโยชน/และนําไปใช�ประโยชน/ ร�อยละ 100  

 
 
 

รายการประเมิน ร�อยละ 
การนําไปใช�ประโยชน/  
- การจัดทําสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู�/นิทรรศการ 6.67 
- ฝ`กอบรมให�แก�ผู�อ่ืน 53.33 
- การจัดทําแผ�นพับ/ใบปลิว/คู�มือ/เอกสารเผยแพร� - 
- อ่ืนๆ ................. 3.33 

คิดเปNนร�อยละ 100 
นําไปปฏิบัติ  
- สอนให�ความรู�แก�นักเรียน/นักศึกษา 3.33 
- ทํางานวิจัย - 
- ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม 73.33 
- อ่ืนๆ เช�น นําไปปลูกท่ีบ�านและเพาะขยายพันธุ/ 20.00 

คิดเปNนร�อยละ 100 
ค�าเฉลี่ยรวม 100 
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2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  เป-าหมาย  และผลดําเนินงาน 
จากการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน พบว�า โครงการ 

บรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท่ีตั้งไว�ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทุกประการ (ตารางท่ี 5) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  5  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  เป-าหมาย  และผลดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หน�วยนับ ค�าเปSาหมาย ผล บรรลุ ไม�บรรลุ 
เชิงปริมาณ      
- จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 25  30 �  
เชิงคุณภาพ      
- ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจการการปลูก
พืชโดยไม�ใช�ดิน   

ร�อยละ 75 100 �  

-  ผู�เข�าอบรมมีความพึงพอใจในการเข�าอบรม
การปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน  

ร�อยละ  75 89.60 �  

- ผู�เข�าอบรมนําความรู�ท่ีได�รับจาการอบรมไปใช�
ประโยชน/  

ร�อยละ  65 100 �  

  
3. การเบิกจ�ายงบประมาณ 

ตารางท่ี  6  ตารางการเบิกจ�ายงบประมาณ 
 รายการ งบดําเนินงาน 

(บาท) 
รวม ร�อยละการเบิก 

ขอต้ัง  25,000   
เบิกใช� ค�าวัสดุโครงการ 17,648.50 17,648.50 

ค�าตอบแทนวิทยากร 2,400 2,400 
ค�าอาหาร 4,001.50 4,001.50 

 ค�าปฏิบัติงานเจ�าหน�าท่ี 950 950 
รวม 20,000 100 

 
4. ปBญหาและอุปสรรค 

-  
5. ข�อเสนอแนะ 

-  
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ขอรับรองว�าข�อความดังกล�าวข�างต�นเปNนความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.................................................................  
 (นางสาวเมธาวี  เตียวสุวรรณ)  

  ผู�รายงาน 
   วันท่ี................................................................. 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
  (ผู�ช�วยศาสตราจารย/วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา) 

หัวหน�าโครงการ 
วันท่ี................................................................. 

 
 

ลงชื่อ................................................................. 
     (ผู�ช�วยศาสตราจารย/ทรงพลธนฤทธ/  มฤครัฐอินแปลง) 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วันท่ี................................................................. 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปลูกพืชโดยไม�ใช�ดิน 

วันท่ี  6 กุมภาพันธ) 2559 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 

1. ข�อมูลพ้ืนฐาน 
เพศ   � ชาย    � หญิง 

วุฒิการศึกษา  � ประถมศึกษา     � มัธยมศึกษา   � ปริญญาตร ี   � อ่ืนๆ................................ 

อายุ   � น�อยกว�า 20 ปh   � 21 - 30 ปh     � 31 - 40 ปh    � 41 – 50 ปh   � 51 ปhข้ึนไป 

2. ความพึงพอใจในการเข�ารับการอบรม 

ลําดับ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด�านกระบวนการ/ข้ันตอนการให�บริการ 
1 กระบวนการฝ`กอบรม      
2 เน้ือหาสาระในการฝ`กอบรมโดยรวม      
3 เอกสารประกอบการฝ`กอบรมโดยรวม      
4 กิจกรรมการอบรมโดยรวม      
5 ระยะเวลาการฝ`กอบรม      

ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 
6 วิทยากรท่ีให�อบรม      
7 การอํานวยความสะดวกของเจ�าหน�าท่ีให�บริการ      
8 เจ�าหน�าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ตั้งใจ มุ�งมั่นในการ

ให�บริการ 
     

ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
9 สถานท่ีท่ีใช�อบรม      
10 เครื่องมือ/อุปกรณ//โสตทัศนูปกรณ/      
11 อาหาร/อาหารว�าง      

ด�านคุณภาพการบริการ 
12 ความรู� ประโยชน/ และความคุ�มค�าในการเข�ารับการ

อบรม 
     

13 การอบรมตอบสนองตรงความต�องการของผู�เข�าอบรม      
14 ความพึงพอใจต�อการเข�าร�วมกิจกรรมครั้งน้ี      
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3.การนําไปใช�ประโยชน) 
ท�านคิดว�าความรู�ท่ีได�จากการอบรมในโครงการน้ีสามารถนําไปใช�ประโยชน/ในด�านใดต�อไปน้ี 
�  นําไปเผยแพร� โดย  

� การจัดทําสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู�/นิทรรศการ �  ฝ`กอบรมให�แก�ผู�อ่ืน 
� การจัดทําแผ�นพับ/ใบปลิว/คู�มือ/เอกสารเผยแพร� �  อ่ืนๆ ............................ 

      
�  นําไปปฏิบัต ิ โดย  

�  สอนให�ความรู�แก�นักเรียน/นักศึกษา  �  ทํางานวิจัย 
   �  ประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม   �  อ่ืนๆ ............................ 

ข�อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อยากให�จัดโครงการ
.......................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ/ ในพระบรมราชูปถัมภ/ 
 

 
 


