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ค าน า 

โครงการหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จัด
ข้ึนเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน วางแผนการเตรียมการปลูก พัฒนาปุ๋ยและดินเพื่อการเพาะปลูกพืชให้มี
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเพิ่มผลผลิตพืชให้มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด ดูแล ป้องกัน รักษาโรคพืชด้วยวิธีปลอดสาร และการบริหารจัดการระบบน้ าให้มีความ
เหมาะสมกับพืช 3) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์รักษาคุณภาพพืชผัก ตลอดจนการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อรองรับการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้าน
หนองเลา ผู้น า องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ช่วยผลักดัน และสนับสนุนโครงการให้ส าเร็จลุล่วง  

ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนทุนแพลตฟอร์มบ่มเพาะ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) ขอบคุณเกษตรกรในพื้นที่ รวมไปถึงผู้น าชุมชนที่
เล็งเห็นคุณค่าการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ขอขอบคุณส านักบริการวิชาการ ที่สนับสนุนบุคลากรและอ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 
 
 

        นายปริญญา ทองค า และคณะ 
            ผู้จัดโครงการ 
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ส่วนท่ี 1 
 บทสรุปผู้บริหาร  
 
 พื้นที่ชุมชนในเขตชุมชนบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีความเข้มแข็งในชุมชน ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งมีการท านาตาม
ฤดูกาล และมีการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม แต่เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นอยู่ริมอ่างเก็บน้ าห้วยค้อ แต่ก็
เป็นจุดด้อย ที่มีบางพื้นที่เหนืออ่าง ที่ไม่สามารถน าน้ าในอ่างไปใช้เพื่อกาเกษตรได้ ประกอบกับยังขาดองค์ความรู้
ด้านเกษตรปลอดภัย จึงยังคงมีการใช้สารเคมีอยู่มาก ให้ผลผลิตเป็นไปตามกลไกการตลาด แต่ไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษาให้พืชผักมีคุณภาพปลอดสารเคมี ตลอดจน
เก็บเกี่ยวออกจ าหน่ายในตลาดที่มีศักยภาพในการซื้อสูงข้ึน ผู้น าเสนอโครงการจึงจะน าองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดสู่หมู่บ้านหนองเลา เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีอยู่แล้ว ให้
ดีย่ิงข้ึน โดยจัดกิจกรรม ดังนี ้

1. กิจกรรมกลุ่มร่วมวิเคราะห์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเกษตรปลอดภัย 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปุ๋ยส าหรับการเพาะปลูกพืช 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงดินให้มีความพร้อมส าหรับการปลูกพืชผักให้ปลอดภัย 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นวิทยากรต้นแบบการพัฒนาเพาะปลูกพืชผักให้ปลอดภัย 
6. สรุปโครงการและบริหารจัดการโครงการ  

 เพื่อให้ชุมชนไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนเช่นเคยอีก ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้น า
ชุมชน ชาวบ้าน นักวิชาการจากสถานบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพ และปริมาณ รวมไปถึงการ
บริหารจัดการในครัวเรือน ซึ่งจะพัฒนาต่อไปสู่การรวมกลุ่มสมาชิกที่ปลูกผกัปลอดสารในชุมชน  เป็นการเพิ่มก าลงั
การผลิตสู่ท้องตลาดอย่างยั่งยืน  

 ผลการประเมินระดับความเหน็หลงัการจัดกิจกรรมในภาพรวมคือ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด แบ่งเป็นราย
ด้าน คือ ด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.34 
อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.89 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการเป็นวิทยากรชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่นะระดับมากที่สุด และมีการติดตามผลหลักจบโครงการ จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 
ท่าน ด าเนินการติดตามผลหลังจากสิ้นโครงการแล้ว ประมาณ 6 เดือน มีการประเมินผลความส าเร็จโครงการทุกท่านสามารถ
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต ได้จริง รวมไปถึงการน าองค์ความรู้ไปต่อยอดให้
เกิดรายได้ และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเผยแพร่แก่ผู้อื่นที่สนใจได้อีกด้วย 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อเสนอโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ 

 

 

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การน าองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า 
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ไม่เกิน 3 ป ี

ข้อมูลเพ่ิมเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 

http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf 

1. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                         

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก 
อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
 

(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการน าองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมู่บ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บ้านต่อเนื่องใช้ชื่อเดิม) 

ค่าละติจูด 15.822773 ค่าลองติจูด 103.019018 

3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 

ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ 
) 

หน้าที่รับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ์ท างานที่
เก่ียวข้องกับโครงการ2 

1. อาจารย์ปริญญา  ทองค า 
โทร 063-391-9287  
Email : parinyathongkam@gmail.com 

หัวหน้าโครงการ -การบริหารจัดการ
โครงการ 

-การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เว็บไซต์  

-เป็นผู้ประสานงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัย  

-วิจัยและพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ 
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-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

-สร้างเครือข่ายหมู่บ้าน
เกษตรกรออนไลน์ 

 

2. .ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์        

โทร 0813465396  

Email : taweesab.ch @rmu.ac.th 

ที่ปรึกษา,วิทยากร -เทคนิคการท าเกษตร
อินทรีย์ 

-เทคนิคการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

-เทคนิคการปลูกพืชไร้
สารเคมี 

ถ่ายทอดองค์ความรู้
เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพดิน ปุ๋ย น้ า แร่
ธาตุที่ส าคัญ การปลูก
พชืผักไร้สารเคมี 
สมุนไพร พืชผล 

3.ผศ.ชวิศร ปูคะภาคย์   

โทร 0834565335 

Email : p.chawisorn@gmail.com 

ที่ปรึกษา,วิทยากร -เทคนิคการตรวจสอบ
สภาพดิน น้ า สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้
เก่ียวกับการพัฒนา
ระบบน้ าเพื่อการเกษตร 

1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน/ แกนน าชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น อ่ืนๆ 

2 แนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผดิชอบโครงการทกุคน 

 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ านงฯ) 

   2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... )  ปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการ      

พ้ืนท่ีด าเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน) 

บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
5. หลักการและเหตุผล 

หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมลูทีจ่ าเป็น ดังนี้ 

1) สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ 
 พื้นที่ชุมชนในเขตชุมชนบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 
3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเลา บ้านหนองเลาพัฒนา และบ้านห้วยค้อ มีจ านวนประชากรในชุมชนบ้านหนองเลา
ประมาณ  1,326 คน เป็นชุมชนที่น่าสนใจ เนื่องจากมีศักยภาพ คือ มีอ่างเก็บน้ าห้วยค้อ และมีป่าชุมชนจ านวน 1 
ป่า ประกอบอาชีพท านาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาจะท าการปลูกผักตามแนวอ่างเก็บน้ าห้วยค้อ และในบริเวณบ้าน
ของตนเอง นอกฤดูท านานิยมใช้พื้นที่นาปลูกพืชตระกูลถ่ัว พริก พืชล้มลุก และพืชผักสวนครัว  
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 จากการได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กับสมาชิกในหมู่บ้าน ที่ประกอบอาชีพปลูกผักเป็นอาชีพหลัก และปลูก
ผักเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูท านา ในกลุ่มสมาชิก จ านวน 10 ท่าน ได้ให้ข้อมูล พบว่าในหมู่บ้านหนองเลา มีสมาชิกผู้
ปลูกผักเพื่อจ าหน่าย ประมาณ 70 คน หรือ ประมาณ 30 ครัวเรือน ยังไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร เพื่อจ าหน่าย จะผลิตและจ าหน่ายเป็นครัวเรือน หากจ าหน่ายพืชผักที่เก็บแล้วไม่หมด ก็จะน า
กลับมาส่งคืนให้กับเจ้าของผัก ท าให้ผักเสียหายไม่สามารถขายต่อได้อีก รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการปลูก ซึ่งดินใน
แต่ละครัวเรือนมีลักษณะต่างกัน ท าให้ปลูกพืชได้ผลไม่เหมือนกัน คุณภาพผลผลิตยังไม่เป็นที่พอใจ ตลาดจึงไม่
สามารถรับซื้อผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานได้ ท าให้ผู้ปลูกผักจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการบ ารุงดิน บ ารุงพืช ในปริมาณ
มาก เพื่อให้พืชมีลักษณะที่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ โดยไม่ได้ค านึงถึงสารพิษตกค้าง และยังท าให้ต้นทุนในการผลิต
สูงอีกด้วย 
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 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มปลกูผัก บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 

2) รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 
1. การท าปุ๋ย ดินอินทรีย์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรียท์ี่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจลุินทรีย์ทีท่ า

หน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุใหส้ลายตัว และผุพังไปบางส่วน ท าให้ได้ปุ๋ยที่มลีักษณะสีคล้ าด า มีลักษณะเป็นผง 
ละเอียดเหมาะ ส าหรบัการปรบัปรุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช 

2. การส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารเคมี การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยน า เอาวิธีการป้องกันและ
ก า จัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยกุต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้นอ้ยลง เพื่อความ
ปลอดภัยของเกษตรกร ผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม 

3. การดูแลรกัษาและเพิ่มผลผลิตพืชด้วยวิธีปลอดสาร คือการดูแลการเพาะปลูกโดยการไม่ใช้สารเคมี 
หรือใช้น้อยทีสุ่ดในทุกกระบวนการปลกู รวมทัง้ใช้ระบบน้ ามาช่วยในการเพาะปลูกในฤดูแลง้ จนถึงฤดูเก็บเกี่ยว 

4. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การพฒันาผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนา ปรับปรงุ หรอื
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค โดยรูปแบบในการพฒันาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ 
หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ งานพฒันาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือทีม่ีความจ าเป็น อาศัยทั้งระบบและกลยทุธ์
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย ์

5. ส่งเสรมิการจัดจ าหน่ายตามแผนธุรกจิ หมายถึงเครื่องมือที่ผู้ประกอบการใช้ก าหนดข้ันตอน และ
วางแผนการด าเนินธุรกจิอย่างมรีะบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  ได้แก่  ก าไร 
หรืออื่น ๆ ที่คาดหวังเอาไว้ และจ าหน่ายในรปูแบบออนไลนด์้วยระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 

6. การจัดท าบัญชีครัวเรือน เครือ่งมอืหนึ่งที่จะช่วยให้มีวิถีชีวิตที่เป็นไปตามหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือ การจัดท าบญัชีครัวเรอืน ซึ่งจะช่วยจัดการทางการเงินของตนเองและครอบครัว ท าใหส้ามารถแก้ไข
ปัญหาการด าเนินชีวิตและสร้างความสุขอย่างยั่งยืนได ้

 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษาให้พืชผักมีคุณภาพปลอดสารเคมี 
ตลอดจนเก็บเกี่ยวออกจ าหน่ายในตลาดที่มีศักยภาพในการซื้อสูงข้ึน ผู้น าเสนอโครงการจึงจะน าองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดสู่หมู่บ้านหนองเลา เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีอยู่แล้ว ให้
ดียิ่งข้ึน เพื่อให้ชุมชนไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนเช่นเคยอีก ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้น า
ชุมชน ชาวบ้าน นักวิชาการจากสถานบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพ และปริมาณ รวมไปถึงการ
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บริหารจัดการในครัวเรือน ซึ่งจะพัฒนาต่อไปสู่การรวมกลุ่มสมาชิกที่ปลูกผกัปลอดสารในชุมชน  เป็นการเพิ่มก าลงั
การผลิตสู่ท้องตลาดอย่างยั่งยืน 

 

6.  วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน วางแผนการเตรียมการปลกู พัฒนาปุ๋ยและดินเพือ่การเพาะปลูกพืชให้มี
ความปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อมในชุมชน 

  6.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเพิม่ผลผลิตพืชใหม้ีความเพียงพอตอ่ความต้องการของตลาด ดูแล 
ป้องกัน รกัษาโรคพืชด้วยวิธีปลอดสาร และการบริหารจัดการระบบน้ าให้มีความเหมาะสมกบัพืช  

  6.3 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์รักษาคุณภาพพืชผัก ตลอดจนการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อ
รองรับการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม 

7. ท่ีมาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่
ระบุ 

  เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา 

ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  

 ระบุช่ือสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  

   เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. 

  เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น 

ระบุแหลง่ทุน                                              ปีที่ด าเนินการ                                         
       แนบผลการด าเนินงานและผลส าเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย 
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8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  

 
(จัดท า Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของการน า วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน) 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  

(น าเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครื่องมือในการจัดท าแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเครื่องมืออ่ืน )ๆ 

 

 

 

10.  หน่วยงานสนับสนุน : 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเลา สถานที่ประชุม ประชาคมหมูบ่้าน  

2. โรงเรียนบ้านหนองเลา สถานที่ประชุม ประชาคมหมูบ่้าน สถานทีฝ่ึกปฏิบัติ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม -วิทยากร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

-การเบกิจ่ายงบประมาณจากส านักบริการวิชาการ 
4 รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจ านวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หาก
มีหลกัฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ให้แนบมาด้วย 

 

 

ในปี 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน = วันละ 200 x 30 วัน x 12 เดอืน x 10 คน = 720,000 

ในปี 2565 มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน = วันละ 200 x 30 วัน x 12 เดอืน x 10 คน = 720,000 

ในปี 2566 มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน = วันละ 200 x 30 วัน x 12 เดอืน x 10 คน = 720,000 
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11.  แผนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 

2564 เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชน 
วางแผนการ
เตรียมการปลูก 
พัฒนาปุ๋ยและ
ดินเพื่อการ
เพาะปลูกพืชให้
มีความ
ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 

-จ านวนผลิตภัณฑ์ผกัปลอด
สาร 

-จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

-จ านวนสมาชิกที่ได้น าความรู้
ไปพัฒนาต่อเป็นเครือข่าย 

-ระดับความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกจิกรรมอบรม 

-จ านวนเทคโนโลยทีางวิทย
ศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน 

 

เชิงคุณภาพ 

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถลดการใช้
สารเคมีในการท าเกษตร
ปลอดภัย ท าใหส้มาชิกใน
หมู่บ้านมีสุขภาพที่ดี ผูบ้รโิภค
ปลอดภัย สมาชิกมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากผลิตภัณฑ์ผักปลอด
สาร 

1-จัดกิจกรรม
กลุ่มร่วมวิเคราะห์
วางแผนพัฒนา
หมู่บ้านเกษตร
ปลอดภัย 

2-จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับหลกัการ
เกษตรปลอดภัย 

3-จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาปุ๋ยส าหรับ
การเพาะปลูกพืช 

4-จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาปรับปรงุ
ดินให้มีความ
พร้อมส าหรับการ
ปลูกพืชผักให้
ปลอดภัย 

5-จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเพาะปลูก
พืชผักให้
ปลอดภัย 

-ได้กลุ่มสมาชิก
เครือข่ายหมู่บ้าน 

-หมู่บ้านได้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการ
เตรียม ไปจนถึงการ
ท าการเกษตร
ปลอดภัยไรส้ารเคม ี



 

1
0

 

ปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 

2565 เพื่อพฒันา
ศักยภาพชุมชน
ในการเพิม่
ผลผลิตพืชให้มี
ความเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการของ
ตลาด ดูแล 
ป้องกัน รกัษา
โรคพืชด้วยวิธี
ปลอดสาร และ
การบริหาร
จัดการระบบน้ า
ให้มีความ
เหมาะสมกับพืช 

1-จัดกิจกรรม
กลุ่มวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน
เกษตรปลอดภัย 

2-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
ดูแล ป้องกัน 
รักษา โรคพืชด้วย
วิธีปลอดสาร 

3-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ผลผลิตพืชด้วยวิธี
ปลอดสาร 

4-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
ควบคุมระบบน้ า
ส าหรับการปลูก
พืชปลอดสาร 

5.อบรมเพือ่เพิม่
เครือข่ายผูป้ลกู
พืชปลอดสารใน
ท้องถ่ิน 

-ได้กลุ่มสมาชิก
เครือข่ายหมู่บ้าน 

-หมู่บ้านได้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดภัย
ไร้สารเคม ี

-สมาชิกในหมูบ่้านได้
ความรู้เชิงปฏิบัตกิาร
ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

-ได้เครือข่ายผู้ปลูก
พืชปลอดสารใน
ท้องถ่ิน 

2566 เพื่อพฒันา
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์

1-จัดกิจกรรม
กลุ่มวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน
เกษตรปลอดภัย 

-ได้กลุ่มสมาชิก
เครือข่ายหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 

รักษาคุณภาพ
พืชผักตลอดจน
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อ
รองรับการ
ขยายตลาดและ
เพิ่มช่องทางจัด
จ าหน่ายที่
เหมาะสม 

2-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนารปูแบบ
ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ ์

3.ส่งเสริมการจัด
จ าหน่ายตามแผน
ธุรกิจ และ
จ าหน่ายใน
รูปแบบออนไลน ์

4.การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน การท า
ตลาดให้มีความ
เติบโต พรอ้มเป็น
หมู่บ้านเครือข่าย
ต้นแบบ 

5-จัดท าคู่มือ
ส าหรับหมู่บ้านใน
เครือข่าย และผู้ที่
สนใจ 

-กลุ่มผูป้ลกุผกัปลอด
สารมผีลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ใหม ่

-สมาชิกในกลุม่
สามารถจัดท าบญัชี
กลุ่ม บญัชีครัวเรอืน 
เพื่อรองรับการขาย
ตลาด และต่อยอด
ทางธุรกจิต่อไปได ้

-คู่มือส าหรับหมู่บ้าน
ในเครือข่าย และผู้ที่
สนใจ 

-รูปแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ใหม ่
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ปีท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

กิจกรรม 

2563 2564 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมวิเคราะห์วางแผน
พัฒนาหมู่บ้านเกษตร
ปลอดภัย 

14,600          14,600 

2. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักการ
เกษตรปลอดภัย 

14,600          14,600 

3. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ปุ๋ยส าหรับการ
เพาะปลูกพืช 

   45,400       45,400 

4. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ปรับปรุงดินให้มีความ
พร้อมส าหรับการปลูก
พืชผักให้ปลอดภัย 

      

42,900    42,900 

5. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
เพาะปลูกพืชผักให้
ปลอดภัย 

         

60,100 60,100 

6. สรุปโครงการและ
บริหารจัดการ
โครงการ 

9,870 3,510 3,510 5,510 22,400 

แผนเงิน : ตามไตร
มาส 

39,070 48,910 46,410 65,610 200,000 
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ปีท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1-จัดกิจกรรม
กลุ่มวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน
เกษตร
ปลอดภัย 

50,000          50,000 

2-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
ดูแล ป้องกัน 
รักษา โรคพืช
ด้วยวิธีปลอด
สาร 

 

   100,000       100,000 

3-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ
เพิ่มผลผลิต
พืชด้วยวิธี
ปลอดสาร 

   50,000       50,000 

4-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
ควบคุมระบบ
น้ าส าหรับการ
ปลูกพืชปลอด
สาร 

      50,000    50,000 

5.อบรมเพื่อ
เพิ่มเครือข่าย
ผู้ปลูกพืช

         50,000 50,000 
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ปีท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปลอดสารใน
ท้องถิ่น 

แผนเงิน : 
ตามไตรมาส 

50,000 150,000 50,00 50,000 300,000 

กิจกรรม 

2565 2566 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1-จัดกิจกรรม
กลุ่มวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน
เกษตร
ปลอดภัย 

50,000          50,000 

2-จัดอบรมให้
ความรู้เชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ 

   100,000       100,000 

3.ส่งเสริมการ
จัดจ าหน่าย
ตามแผนธุรกิจ 
และจ าหน่าย
ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

   50,000       50,000 

4.การจัดท า
บัญชีครัวเรือน 
การท าตลาดให้
มีความเติบโต 
พร้อมเป็น
หมู่บ้าน

      50,000    50,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 50 50 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

    2.1 เทคโนโลยีความรู้เก่ียวกับเกษตรปลอดสาร ปีที่ถ่ายทอด 2564 

    2.2 เทคโนโลยีอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ถ่ายทอด 2565 

    2.3 เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการต่อยอดการตลาด ปีที่
ถ่ายทอด 2566 

เรื่อง  

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  

    3.1 ผักสวนครัวปลอดสาร 

    3.2 สมุนไพรพื้นบ้านปลอดสาร 

ผลิตภัณฑ์   

5 

 

 

5 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 10 10 10 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 10 10 10 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 85 85 

7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 720,000 720,000 720,000 

หมายเหตุ : มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น = วันละ 200 x 30 วัน x 12 เดือน x 10 คน = 720,000 

เครือข่าย
ต้นแบบ 

5. จัดท าคู่มือ
ส าหรับหมู่บ้าน
ในเครือข่าย 
และผู้ที่สนใจ 

         50,000 50,000 

แผนเงิน : ตาม
ไตรมาส 

50,000 150,000 50,000 50,000 300,000 
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13.ผลกระทบ  

• เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 
- กรณี เพิ่มรายได้ 

- อธิบายวิธีการคิดค านวณ – 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากรายได้ของผู้น าเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปต่อยอด ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 
จ านวนอย่างน้อย 10 คน คิดรายได้ วันละ 200 บาท จ านวน 30 วัน เวลา 12 เดือน ดังน้ี 

ในปี 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น = วันละ 200 x 30 วัน x 12 เดือน x 10 คน = 720,000 

ในปี 2565 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น = วันละ 200 x 30 วัน x 12 เดือน x 10 คน = 720,000 

ในปี 2566 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น = วันละ 200 x 30 วัน x 12 เดือน x 10 คน = 720,000 

 

• สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)  
สมาชิกในชุมนเกิดความรักในถ่ินฐานบ้านเกิด สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว โดยมีรายได้เพียงพอกบั

ค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน ครอบครัวมีความสุข และสง่ผลต่อบุตรหลานได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชิดกบั
ผู้ปกครอง 

 

• สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)  
เมื่อหมู่บ้านได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อไปด าเนินกิจกรรมแล้ว จะส่งผลให้ชุมชน ลด

ปริมาณการใช้สารเคมี และผลผลิตก็จะมีลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาด สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า จะไม่มีสารเคมีเจือ
ปนเหมือนอดีต ท าให้การเพาะปลูกในอนาคตเป็นไปอย่างดี 

 

14.  รายละเอียดงบประมาณท่ีขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ค าอธิบาย  :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทุกขั้นตอน
เป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จ านวนคน/ครั้ง/วัน/ช้ิน] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน...200,000..... บาท 
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รายการ 

 
จ านวน

คน  
ค่าใช้จ่าย/

หน่วย วัน 
มื้อ/

ช่ัวโมง 
ค่าใช้จ่าย

เหมา 
 รวมแต่ละ
รายการ  

รวมกิจกรรม
ย่อย 

กิจกรรมย่อยท่ี 1. จัดกิจกรรมกลุ่มร่วมวิเคราะห์วางแผนพฒันาหมูบ่้านเกษตรปลอดภัย 

ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                
50  25 

              
1  

              
2  

              
1  

            
2,500    

ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

                
50  150 

              
1  

              
1  

              
1  

            
7,500    

ค่าตอบแทนวิทยากร 
                 

1  600 
              

1  
              

6  
              

1  
            

3,600    

ค่าเอกสารประกอบ 
                

50  
              

20  
              

1  
              

1  
              

1  
            

1,000  
             

14,600  

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัหลักการเกษตรปลอดภัย 

ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

                
50  

              
150  

              
1  

              
1  

              
1  

            
7,500    

ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                
50  

                
25  

              
1  

              
2  

              
1  

            
2,500    

ค่าตอบแทนวิทยากร 
                 

1  
              

600  
              

1  
              

6  
              

1  
            

3,600    

ค่าเอกสารอบรม 
                

50  
              

20  
              

1  
              

1  
              

1  
            

1,000  
             

14,600  

กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลูกพืช 

ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

                
50  

              
150  

              
2  

              
1  

              
1  

           
15,000    

ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

                
50  

                
25  

              
2  

              
2  

              
1  

            
5,000    
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รายการ 

 
จ านวน

คน  
ค่าใช้จ่าย/

หน่วย วัน 
มื้อ/

ช่ัวโมง 
ค่าใช้จ่าย

เหมา 
 รวมแต่ละ
รายการ  

รวมกิจกรรม
ย่อย 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
                 

2  
              

600  
              

2  
              

6  
              

1  
           

14,400    

ค่าเอกสารอบรม 
                

50  
              

20  
              

1  
              

1  
              

1  
            

1,000    

ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม 
                

50  
              

200  
              

1  
              

1  
              

1  
           

10,000  
             

45,400  

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปรับปรงุดินใหม้ีความพร้อมส าหรบัการปลกูพืชผักให้
ปลอดภัย 

ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

                
50  

              
150  

              
2  

              
1  

              
1  

           
15,000    

ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                
50  

                
25  

              
2  

              
2  

              
1  

            
5,000    

ค่าตอบแทนวิทยากร 
                 

2  
              

600  
              

2  
              

6  
              

1  
           

14,400    

ค่าเอกสารอบรม 
                

50  
              

20  
              

1  
              

1  
              

1  
            

1,000    

ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม 
                

50  
              

150  
              

1  
              

1  
              

1  
            

7,500  
             

42,900  

กิจกรรมย่อยท่ี 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาเพาะปลูกพืชผักใหป้ลอดภัย 

ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

                
50  

              
150  

              
3  

              
1  

              
1  

           
22,500    

ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                
50  

                
25  

              
3  

              
2  

              
1  

            
7,500    



 

1
9

 

รายการ 

 
จ านวน

คน  
ค่าใช้จ่าย/

หน่วย วัน 
มื้อ/

ช่ัวโมง 
ค่าใช้จ่าย

เหมา 
 รวมแต่ละ
รายการ  

รวมกิจกรรม
ย่อย 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
                 

2  
              

600  
              

3  
              

6  
              

1  
           

21,600    

ค่าเอกสารอบรม 
                

50  
              

20  
              

1  
              

1  
              

1  
            

1,000    

ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม 
                

50  
              

150  
              

1  
              

1  
              

1  
            

7,500  
             

60,100  

ค่าวัสดุโครงการ 
                 

1  
           

6,360  
              

1  
              

1  
              

1  
            

6,360    

ค่าน้ ามันเดินทาง 
                 

3  
                 

4  
              

9  
             

65  
              

2  
           

14,040    

ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
                 

2  
           

1,000  
              

1  
              

1  
              

1  
            

2,000  
             

22,400  

              
           

200,000  

รายละเอียดตัวอย่างและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามท้ายแบบฟอร์ม 

 

15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  

15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 

15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือน าส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   

หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัด
แสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการด าเนินงานฯ 
ทุกประการ 

 

 

 

 

 

                                                                       ………………………………………………… 

                                                                   ( นายปริญญา  ทองค า ) 
                                                                       ผู้เสนอโครงการ 

                                                                        ต าแหน่ง อาจารย ์
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เขียนที่ ที่ท าการก านันต าบลหนองจกิ 

ที่อยู่ 37 หมู่ 9 บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก 

             อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

                                                               วันที่   10    เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.2563 

เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการหมูบ่้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สิ่งทีส่่งมาด้วย รายช่ือ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
  

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ..จักรี  โทนผุย..ต าแหนง่ในหมู่บ้าน...ผู้ใหญบ่้าน.......  และ
สมาชิก...70...คน  มีความต้องการจะน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแกป้ัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบปุัญหา ความต้องการทีจ่ะน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 

  1. ต้องการผู้เช่ียวชาญมาช่วยแก้ปัญหาดิน ศัตรูพืช  

  2. ต้องการค าแนะน าในการผลิตพืชผักแบบปลอดสารเคม ี

  3. ตอ้งการวิธีการผลิตปุ๋ยจากเศษพืชผัก ใบไม้ เพื่อใช้บ ารงุพืชผักทีป่ลูกขาย 

ทั้งนี้ทางหมูบ่้าน/ชุมชน/กลุม่ ได้ ประสานงานในเบือ้งต้นกบัหน่วยงานในท้องถ่ิน เช่น (โปรดระบุช่ือ
หน่วยงานและผู้ประสานงาน) ทีจ่ะร่วมสนบัสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี ้

           1. หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน อ.ปริญญา  ทองค า 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  

  (      นายจักรี  โทนผุย                  ) 

            ผู้แสดงเจตจ านง 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ ำนงเข้ำร่วมเปน็หมู่บ้ำน วท. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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ช่ือผู้ประกอบการ ชุมชนบ้านหนองเลา 

ที่อยู ่บ้านหนองเลา ต.หนองเมก็ อ.นาเชือก  
        จ.มหาสารคาม 

 

วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  

เรื่อง ขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลย ี

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ที่แสดงถึงการได้มาถึงประเด็นที่ต้องการขอความช่วยเหลือ 

  ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)  นายจักรี  โทนผุย   มีความประสงค์ให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯช่วยเหลือ
ในเรื่อง เทคนิคการปลูกพืชผักปลอดสารเคมี การบ ารุงดิน การท าปุ๋ยอินทรีย์. (ระบุประเด็นปัญหา/พื้นที่/จ านวนผู้ได้รับความ
เดือดร้อน) ทั้งนีย้ินดีจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุน 

  สมทบงบประมาณบางส่วน จ านวน                .บาท 

 สร้างโรงเรือน 

 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร  

 สถานที่อบรม  

 อื่นๆ (โปรดระบุ)      

โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ(ช่ือ – สกุล)   หมายเลขโทรศัพท์    

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

ประวัติหัวหน้าโครงการ 

ขอแสดงความนับถือ 

(   ) 

ประธานกลุ่ม 

โทร. ................................................ 

หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี 
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1.  ชื่อ  ปริญญา            สกุล ทองค า                                           

2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (13  หลัก)  1341500038143 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.  ต าแหน่งทางบริหาร   - 

5.   สังกัด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม        

6.   ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551 

 

7.  ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 

1. 4030101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
2. 4030102  หลักการเขียนโปรแกรม 
3. 4030103  โครงสร้างข้อมูลและขึ้นตอนวิธีส าหรับงานธุรกิจ 
4. 4030206  การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ    
5. 4030207  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ   
6. 4030313  การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 
7. 4030314  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
8. 4030315  โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
9. 4030331  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่องานธุรกิจ 
10. 4030435  โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 

 

8.  สถานที่ติดต่อได้ปัจจบุัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม 

9.  โทรศัพท์   063-3919287 

10.  E-mail:  parinyathongkam@gmail.com  

11.  ประสบการณ์การท างาน 

2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

12.   ผลงานทางวิชาการ   
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     12.1 หนังสือและต ารา 

ไม่มี 

 

เอกสารประกอบการสอน  

วิชาหลักการเขียนโปรแกรม 

     12.2 งานวิจัยและบทความวิชาการ 

ปริญญา ทองค า. การวิจัยในชั้นเรียนผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาหลักการ
เขียนโปรแกรม เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและผังงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.2012. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกา  แสนโสม, นางอมร  โทท า, นายปริญญา  ทองค า และคณะ. 

      การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อประสทิธิผลการบริหารจัดการองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2015. 

ปริญญา ทองค า. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลนส์ าหรับบุคลากร อบต. 2015. 

ปริญญา ทองค า. (2560). การท านายการเกิดโรคไตเพื่อแนะน าเลือกซ้ือประกันชีวิตด้วยอัลกอริทึม K-Nearest Neighbors . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 . (หน้า 232-240) . สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 26 สิงหาคม 2560. 

ปริญญา ทองค า, วัลวลี ศีลพันธ์ุ, และ ธีระศักดิ์ เกียงขวา. (2560). แนวทางพัฒนาระบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ออนไลน์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. งานประชุมวิชาการระดับชาติ NEUNIC2017#4 (หน้า 1272-
1281). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.   21 กรกฏาคม 2560. 

ปริญญา ทองค า. (2560) . ระบบสั่งอาหารออนไลน์ .  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
(หน้า 255-264) .  สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 26 สิงหาคม 2560. 

ปริญญา ทองค า (2561). การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทียบโอนรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท างานในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561  หน้า 51-59. 

ปริญญา ทองค า , ณฐภศา เดชานุเบกษา และธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์  (2563). การเปรียบเทียบปัจจัยความพร้อมในการร่วมผลิต
บัณฑิตของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 
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13. ประสบการณ์วิทยากร 

ชื่อผลงาน ระยะเวลา ภาคีเครือข่าย 

วิทยากรโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชี วิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมจังหวัด
มหาสารคาม โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม หัวข้อการใช้
แอพพลิเคชั่น เพื่อการจัดจ าหน่ายสินค้า 

2561 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเทคโนโลยี
การจัดการการตลาด การเพิ่มช่องทางการตลาด 
และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โครงการ 
“หมู่บ้านต้นแบบผ้ามัดหม่ีย้อมครามประคบร้อน” 

2562 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
มหาสารคาม 

 

14. โครงการที่ร่วมด าเนินการ 

ชื่อผลงาน ระยะเวลา ภาคีเครือข่าย 

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 2561-2562 ธนาคารออมสิน 

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2561-2564 ธนาคารออมสิน 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2561-2563 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดมหาสารคาม 

โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม(อว.) และ อบต.จังหวัดมหาสารคาม 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ 

2563 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดมหาสารคาม 

โครงการจ้างงานประชาชน 2563 จังหวัดมหาสารคาม 

โครงการนวัตกรรม-บูรณาการการยกระดับ
สินค้าชุมชนสู่  Logistic ในการเรียนการ
สอน 

2561-2563 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดมหาสารคาม 
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ประวัติวิทยากร 

1. ชื่อ (ภาษาไทย) นางทวีทรัพย์  ไชยรักษ์ 

 (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Taweesab  Chaiyarak 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

3. หน่วยงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4372-5439 

 E-mail: taweesab.ch@rmu.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา  

ปีที่จบศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อ สาขาวิชา วิชาเอก สถาบัน 

2548 โท วท.ม. ปฐพีศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2543 ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ พืชไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 - ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การผลิตพืชระบบ GAP, การผลิตมันส าปะหลัง  

 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี) 
 6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : มี 

แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก จังหวัด
มหาสารคาม (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563) 

 6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : มี 
ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ มนันยา นันทสาร และ พรพรรณ พัวไพบูลย์. การบูรณาการพัฒนาดินปลูกพืชปลอดสารพิษ และ

การสร้างมูลค่าเพิ่มผักพื้นบ้านเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านเหล่าใหญ่ ต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 
2563) 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ. การจัดการ ดิน น้ า ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพมะม่วงมหาชนก เพื่อการส่งออกในพื้นที่อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. (ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563) 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ วิทยา ตรีโลเกศ. การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ าในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของมันส าปะหลังที่ปลูกข้ามฤดูแล้ง. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561) 
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ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย.  ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพราไตรโคเดอร์มาเพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและควบคุมโรคของพริก (Capsicum flutescens Linn) ในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า. 
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560) 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย วิทยา ตรีโลเกศ และฤดี โคตรชารี. ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและ
วัสดุอินทรีย์บางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังที่ระยะเวลา
เก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน . (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ปีงบประมาณ 2559)  

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และเมตตา เก่งชูวงศ์. การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารเร่งต่างชนิด
ต่อการย่อยสลายเพื่อลดการใช้มูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2559)  

 

งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ วิทยา ตรีโลเกศ. การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ าในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของมันส าปะหลังที่ปลูกข้ามฤดูแล้ง. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561) 

วสันต์ ปินะเต ดวงกมล ดังโพนทอง และ ทวทีรัพย์ ไชยรักษ์. การเพิ่มศกัยภาพการผลิตใบยาสูบโดยการอบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ทุนมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560) 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย.  ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพราไตรโคเดอร์มาเพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและควบคุมโรคของพริก (Capsicum flutescens Linn) ในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า. 
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560) 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย วิทยา ตรีโลเกศ และฤดี โคตรชารี. ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและ
วัสดุอินทรีย์บางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังที่ระยะเวลา
เก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน . (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส า นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) 
ปีงบประมาณ 2559)  

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และเมตตา เก่งชูวงศ์. การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารเร่งต่างชนิด
ต่อการย่อยสลายเพื่อลดการใช้มูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2559)  

 

6.3 ผลงานวิชาการอื่นๆ (เช่น Proceeding ต ารา ฯลฯ) 

Proceedings: 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์, กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย, สุนทร  โชคสวัสดิ์ธนะกิจ และรภัสสา จันทาศรี. 2563. อิทธิพลของสาร
กระตุ้นการงอกเมล็ดต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธ์ุชัยนาท 1. ใน การประชุม
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วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 21-22 กันยายน 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม. 

Ratanacherdchai, K., Chaiyarak, T. and Juntachum, N. 2018. Preliminary investigation of antagonistic 
properties of Gliocladium sp. against chilli anthracnose disease caused by Colletotrichum 
acutatum.  In Proceeding of the 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: 
“Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability”.  Rajabhat Maha Sarakham 
University, Maha Sarakham, Thailand, January 11-12, 2018. 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์, กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย, จักรตราวุธ บุตรดาซุย และ วัฒนา วารินทร์ อินทร์. 2561. ประสิทธิภาพ
ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichoderma harzianum ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกชี้ฟ้า.  การ
ประชุมระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์, กิตติพงศ์ ทองสา, มโนรมย์ พลเยี่ยม และรัตนพล พลตื้อ. 2560. การใช้วัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตมันปรังในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 20 มกราคม 2560” 

 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ: 

รภัสสา จันทาศรี, ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์  และสุนทร  โชคสวัสดิ์ธนะกิจ. 2563. ผลของดินจอมปลวกต่อการเจริญเติบโต
และคุณภาพผลผลิตมะละกอพันธ์ุครั่งเน้ือเหลืองในประเทศไทย.  วารสารเกษตรพระวรุณ. 17(1): 41-51. 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และพีระยศ แข็งขัน. 2562. แนวทางการผลิตมันส าปะหลังหลังเก็บเก่ียวข้าว. วารสารเกษตรพระ
วรุณ. 16(1): 1-18. 

Kanchalika Ratanacherdchai,  Taweesab Chaiyarak  and Nattachai Juntachum. 2019. Preliminary 
Investigation of Trichoderma asperellum’s Culture and Extracts Against Black Rot of Orchid.  
Prawarun Agr.J. 16(1): 204-211. 

กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย ทวีทรัพย์  ไชยรักษ์ และ ณัฏฐชัย จันทชุม. 2562.ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria 
bassiana ที่มีต่อแมลงหว่ีขาวยาสูบและเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล. วารสารเกษตรพระวรุณ. 16(2): 405-413. 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์, กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย, เหล็กไหล จันทบุตร และวิทยา  ตรีโลเกศ. 2561. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยอินทรีย์ และไคโตซานทางใบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส าปะหลัง. วารสารการเกษตรราชภัฏ. 
17(1): 51-60. 

Taweesab Chaiyarak, Kanchalika Ratanacherdchai and Vidhaya Trelo-ges.  
  2018.  The Efficiency of Soil Amendment and some Organic Materials for Different Cassava 

Harvesting Periods and Soil Properties Potential Improvement.  Prawarun Agricultural Journal. 
(Supplies1): 8-18. 

 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ: 

ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์. 2557. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฐพีศาสตร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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ประวัติวิทยากร 

 
ข้อมูลส่วนตัว  

ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)      :  ชวิศร ปูคะภาค 

ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  CHAWISORN PHUKAPAK 

เพศ :  ชาย    อายุ :  36  ปี   

สัญชาติ :  ไทย    ศาสนา   :  พุทธ      สถานะ  :  โสด     
วันเดือนปีเกิด  :  24  กรกฎาคม  2527 สถานที่เกิด  :  จังหวัดอบุลราชธานี 

 

การศึกษา 
- พ.ศ. 2546 - 2550    ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)        
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- พ.ศ. 2550 - 2552    ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล)        
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ประวัติการท างาน รบัราชการและต าแหน่งทางวิชาการ 

- พ.ศ. 2553 - 2558 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2558 – 2560 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

                                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ประวัติด้านการบรหิารสูงสุดระดับสาขา คณะและมหาวิทยาลัย 

- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาสารคาม 

- พ.ศ. 2561 - 2562 ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ประวัติการเป็นสมาชิกและกรรมการของสมาคมวิศวกรรม 

- พ.ศ. 2550 -  ปัจจุบัน ภาคีวิศวกร สภาวิศวกร 

- พ.ศ. 2550 -  ปัจจุบัน ภาคีสมาชิก วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

ประวัติด้านการเป็นกรรมการทีส่ าคัญของหน่วยงานและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย 

- พ.ศ. 2558 – 2560 กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2560 – 2562 คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2561                    คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดบันานาชาติ The 7th  International 
Conference on Sciences and Social Sciences 2017: Innovation 
Research for Stability, Prosperity and Sustainability มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  - พ.ศ. 2562– ปัจจุบัน คณะกรรมการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็น 

                                           มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) 

โครงการวิจัยทีเ่คยได้รับทุน 

- พ.ศ. 2553  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2553  

เรื่องการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องตามหลักการไคเซ็นโดยเริ่มจากสิ่งง่ายไปหาสิ่งยาก  
จ านวน 20,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 
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- พ.ศ. 2553  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2553  

เรื่องการออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องตัดอ้อยส าหรับรถไถเดินตาม จ านวน 40,000 
บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2555  ทุนวิจัยส านักบรหิารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลัยแหง่ชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2555 เรือ่ง การพฒันากังหันบ าบัดน้ า
เสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 227,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2555  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2555  

เรื่องการศึกษาผลกระทบของแผ่นปะเก็นยางสีด าที่มีผลต่อการดูดซับความร้อนในเครื่อง
กลั่นน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองช้ันเอียงด้านเดียว จ านวน 40,000 บาท 
(ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2556  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2556  

เรื่อง การออกแบบและทดสอบการใช้งานเครื่องถอนขนไก่  จ านวน 30,000 บาท 
(ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2557  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2557  

เรื่อง การศึกษาออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธ์ุมันส าปะหลังแบบ 2 ใบเลื่อย 
จ านวน 30,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2558  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2558 

เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องหัน่เหด็แบบ 2 ชุดใบมีดที่ใช้ร่วมกัน จ านวน 35,000 
บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2558  ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558 เรื่อง เครื่องก าเนิดพลังงาน
ไฟฟ้าจากชีวมวลขนาดเล็ก จ านวน 200,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2559  ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2559 เรื่อง การศึกษาเครื่องท า
ความเย็นที่ใช้ระบบท าความเย็นแบบดูดซับด้วยแผ่นรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ  
จ านวน 200,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2560  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2560  
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เรื่องการออกแบบและทดลองหาค่าพารามิเตอร์ของครีบที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของเครื่องกลั่นน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ช้ันเดียวแบบเอียงสองด้าน จ านวน 45,000 บาท 
(ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2560  ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2560 เรื่อง การอบแห้งสมุนไพร
ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบบังคับเป็นพลังงานความ
ร้อนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  จ านวน 
500,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2561  ทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 2561  

เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ าออกจากกากมันส าปะหลงัแบบสกรู จ านวน 
30,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 12 เดือน) 

- พ.ศ. 2563  ทุนวิจัยโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการ เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียว  จ านวน 
460,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน) 

 

ผลงานทางวิชาการ  

บทความวิจัยระดับนานาชาติ  

1. Chawisorn Phukapak  and Ratchaphon Suntivarakorn. An Effect of Heat Absorber 
from Black Rubber on the Efficiency of Double Slope Solar Still, Proceeding of The 
2nd International Conference on Applied Science (2nd ICAS) and the 3rd International 
Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater 
Mekong Sub-region (3rd STGMS) to be held during 24-25 March, 2011, Luang Prabang, 
Lao PDR. 

2. C. Phukapak and S. Phukapak. Experimental study of the water depth affecting on 
the productivity of the double basin single and double slope solar still. KMUTNB 
International Journal of Applied Science and Technology, Vol 9, No. 1 (2016) 11-18. 

3. Chawisorn Phukapak, Sorawin Phukapak, Narathip Pawaree, Ketsadaporn Wongsim, 
Sanit Samutwong, Komsuchart Buapha. The efficiency of double slope solar still of 
heat absorber from black gasket. The 7th  International Conference on Sciences and 
Social Sciences 2017, Rajabhat Mahasarakham University, Thailand. 
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4. Sorawin Phukapak and Chawisorn Phukapak. A Comparative Study of Black Rubber 
and Black Gasket Absorbers Effecting the Efficiency and the Production of Fresh 
Water in Double Basin. Prawarun Agricultural Journal. Vol 15, Supplement No. 1 
(2018) 54-66. 

5. S. Trisupakitti, C. Ketwong1, W. Senajuk, C. Phukapak and S. Wiriyaumpaiwong. GOLDEN 
APPLE CHERRY SNAIL SHELL AS CATALYST FOR HETEROGENEOUS 
TRANSESTERIFICATION OF BIODIESEL. Brazilian Journalof Chemical Engineering. Vol. 
35, No. 04 (October - December 2018) 1283 – 1291. (Scopus) 

6. Sorawin Phukapak and Chawisorn Phukapak. Design and Development of the 
Separation and Extraction of Palm Oil by Using Screw Extractor Machine. Applied 
Science and Engineering Progress. Vol 12, No. 2 (2019) 83-94. 

 

บทความวิจัยระดับชาติ 

1. พศวีร์ ตรีวิเศษ ชวิศร ปูคะภาค ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ และศิวดล กัญญาค า. รูปแบบการจัดการการ
ขนส่ง โดยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิพันธุกรรม: กรณีศึกษาบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง  วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่5 ฉบับที่1 มกราคม - เมษายน 2554 หน้า 131 - 138. 

2. วิลาสินี เป้าน้อย ชวิศร ปูคะภาค กิติศักดิ์ ลักขษร  และธีรวัฒน์ วรรณปักษ์ศิลป์. การวิเคราะห์
การสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง  กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สารคามพัฒนาการก่อสร้าง การประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 
2555 ว ันที ่ 6-7 ก ันยายน 2555 ณ โร งแรม  พ ูลแมน บางกอก  ค ิง  เพา เ วอร ์ จ ังหว ัด
กรุงเทพมหานคร 

3. ชวิศร ปูคะภาค นรภัทร น้อยหลุบเลา และสรวินท์ ปูคะภาค. การจัดการสินค้าคงคลังด้วยะบบ ABC 
ในโรงงานผลิตแผ่นพ้ือนส าเร็จรูป การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

4. ชวิศร ปูคะภาค จักรี ศรีธรรมบุตร นิวัฒน์ เทียมทัน สรวินท์ ปูคะภาค และวิษณุ แก้วดวงสี. การศึกษา
ออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลังแบบ 2 ใบเลื่อย การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม พูลแมน จังหวัด
ขอนแก่น 

5. ชวิศร ปูคะภาค และสรวินท์ ปูคะภาค. การเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและ
สังกะสีในเครื่องกลั่นน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว  
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 หน้า 11-24. 

6. สรวินท์ ปูคะภาค, สุทิน พลบูรณ์, ชวิศร ปูคะภาค และ พลเทพ เวงสูงเนิน. การออกแบบและพัฒนา
รถสามล้อไฟฟ้า การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 3-
6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร 
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ประวัติผลงานด้านการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

- พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) จงัหวัดนครปฐม 

- พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อัคคี
ปราการ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมทุรปราการ 

- พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท วาลีโอ
สยาม เทอร์มอลซิสเต็ม จ ากัด จงัหวัดชลบุรี 

- พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซิกซอน 
สปอร์ต แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากัด จงัหวัดปราจนีบุร ี

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาน้ าพอง จงัหวัดขอนแก่น 

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาล าลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติหลัก ปตท. สาขานิมิตใหม่ 1 จังหวัดปทมุธานี 

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซิกซอน 
สปอร์ต แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากัด จงัหวัดปราจนีบุร ี

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท รวยไทย 
ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จังหวัดปราจีนบรุ ี

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท กุลธรเคอร์
บี้เฟาน์ดรี่ จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท กุลธรเคอร์
บี้เฟาน์ดรี่ (สาขา00005) จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประวัติผลงานและกจิกรรมอื่น ๆ  

- พ.ศ. 2556 คณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ถนนคนท างาน คณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2557           คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมภาวะผู้น าและพัฒนาท้องถ่ินชุมชน    

                        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2558           อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 9 เกียร์ราชภัฏ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                       มหาสารคาม 

- พ.ศ. 2559 คณะกรรมการโครงการค่ายวิศวะอาสาพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

           - พ.ศ. 2560 คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

          - พ.ศ. 2561            คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th  International  

   Conference on Sciences and Social Sciences 2017: Innovation Research for  

Stability, Prosperity and Sustainability มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็น 

                             มหาวิทยาลัยอเิล็กทรอนกิส์ (E-university) 

- พ.ศ. 2563 คณะกรรมการด าเนินการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาสารคาม 

 

ประสบการณ์และความช านาญ 

- ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน ระดบัผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

- งานอนุรักษ์พลงังาน ระบบการจัดการพลังงาน โรงงาน/อาคารควบคุม 
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- งานวิจัยและที่ปรึกษาด้านพลงังาน เครื่องจักรและโรงงาน 

- ผู้ประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม (Service Provider). SP56X56 

-การจัดท าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015, GMP/HACCP 

-การจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดล้อม ISO14001:2015 

 

             ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)  

             เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร  :   177579 

             เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :     ภอ.21599 

 

สถานที่ติดต่อ 

ที่ท างาน :  สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานและสิง่แวดล้อม  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

  80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม 44000 

   โทรศัพท์ : 043-722118-9 โทรสาร : 043-722117 โทรศัพท์ (มือถือ) : 0-83456-5335 

 Email : p.chawisorn@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน :  78 หมู่ 1  ถนนวารินช าราบ - เดชอุดม  ต าบลธาตุ  อ าเภอวารินช าราบ  

          จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

          โทรศัพท์ (มือถือ) : 0-83456-5335 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
3.1 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง: การพัฒนาปุ๋ยส าหรับการเพาะปลูกพืช การพัฒนาปรับปรุงดินให้มีความพร้อมส าหรับการปลูกพืชผักให้
ปลอดภัย ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการควบคุมโรคพืช และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 
วิทยากร โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
เช้ือราไตรโคเดอร์มาคืออะไร 
         เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราชั้นสูงที่เจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช  ซาก
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ จัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถใช้ควบคุม โรคพืช ที่เกิดจาก
เชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคโคนเน่า โรคเน่า  ระดับดิน (เน่าคอดิน) ของกล้า
พืช และโรคเห่ียว มีลักษณะเป็นสีเขียวเข้ม ขยายพันธุ์โดยการ สร้างสปอร์ เม่ือน ามาเพาะเลี้ยงจะเห็นเส้นใย
และสปอร์สีเขียว  
 
กลไกในการต่อสู้กบัเช้ือสาเหตุโรคพืช อยู่ 4 ประการ คือ 
      1. การแข่งขันกับเชื้อโรคพืช ด้วยเหตุที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญสร้างเส้นใยได้รวดเร็ว สามารถสร้าง
สปอร์ได้ในปริมาณสูงมาก โดยอาศัยอาหารจากเศษวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ จึงช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
สามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืชหรือจุลินทรีย์ ที่อยู่บริเวณเดียวกัน 
     2. การเป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถพันรัด 
แล้วแทงส่วนของเส้นใยเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชท าให้เส้นใยตาย 
     3. การสร้างสารยับยั้งหรือท าลายเชื้อโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถสร้างปฏิชีวนสาร 
สารพิษ และน้ าย่อย (เอนไซน์) เพื่อหยุดยั้งหรือท าลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ 
     4. การชักน าให้พืชมีความต้านทานโรค เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถชักน าให้พืชสร้าง
กระบวนการผลิตสาร ประเภทเอนไซม์หรือโปรตีน ซ่ึงมีส่วนช่วยให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรคได้ 
 
ประโยชน์ของเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
     1. ช่วยลดกิจกรรมของเชื้อโรคพืชได้ ยับยั้งและท าลายการงอกของสปอร์ แข่งขันการใช้อาหารเพื่อการ
เจริญของเส้นใยเชื้อโรคพืช รบกวนกิจกรรมต่าง ๆ ของเชื้อโรคท าให้ความรุนแรงลดลง 
    2. ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ท าลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยการพันรดัและแทง ท าลาย
โครงสร้างที่เชื้อโรคสร้างขึน้ส าหรับการขยายพันธุ์ ท าลายโครงสร้างที่เชื้อโรคพืชสร้างขึน้เพื่ออยู่ข้ามฤดูกาล 
    3. ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันระบบรากพืชจากการเข้า
ท าลายของเชื้อรา สาเหตุโรคพืช ท าให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรง เชื้อราไตรโคเดอร์มาผลิตสารเร่งการ
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เจริญเติบโตของพืชได้ เชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตดี 
    4. ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืช กระตุ้นให้เกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในพืช พืชที่มีระบบรากดี 
เจริญเติบโตดี แข็งแรง จึงต้านทานโรคได้ดีขึน้ 
 
โรคข้าวที่เช้ือราไตรโคเดอร์มาควบคุมได้  

1. โรคเมล็ดดา่ง อาการของโรค คือ รวงไหม้แต่ไม่เกิดแผลที่คอรวงและคอรวงไม่หัก เมล็ดบีบ เป็น
บางส่วน บนเมล็ดจะมีแผลเป็นจุดสีน้ าตาล-ด า บางส่วนมีลายสีน้ าตาล เทา หรือปนชมพู เชื้อรามักท าลาย
ในช่วงทีด่อกข้าวผสมแล้ว อยู่ในระยะน้ านมและก าลังจะสุก หลังจากนั้น 1 เดือน อาการเมล็ดด่างจะปรากฏ
เด่นชัด โรคสามารถแพร่กระจายด้วยลมและติดไปกับเมล็ดได้  

2. โรคกาบใบแห้ง พบตั้งแต่ระยะแตกกอเป็นต้นไป หากต้นข้าวเบียดกันแน่นโรคจะรุนแรง ลักษณะ
แผลสีเขียวปนเทา ขอบแผลมีสีน้ าตาลไหม้กลางแผลมีสีน้ าตาลอ่อน ลักษณะไหม้คล้าย น้ าร้อนลวก ตาม
กาบใบตรงใกล้ระดับน้ า แผลจะขยายใหญ่จนมีขนาดไม่จ ากัด แผลลุกลามถึง ใบข้าวและกาบหุ้มรวงข้าว ท 
าให้ใบและกาบใบเห่ียวแห้ง 

 3. โรคกล้าเน่ายุบ อาการต้นกล้าเน่าและยุบลงเป็นหย่อม ๆ และค่อย ๆ ขยายวงกว้าง บริเวณ โคน
ต้นจะมีลักษณะแผลช้ า ปลายรากเป็นสีน้ าตาล-ด า หากมีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยเชื้อราสีขาวบริเวณโคน
ต้น 

 4. โรคกาบใบเน่า ข้าวแสดงอาการในระยะตั้งท้อง เกิดแผลสีน้ าตาลด าบนกาบห่อรวง กลาง แผลมี
กลุ่มเส้นใยสีขาวอมชมพูแผลจะขยายติดต่อกันท าให้บริเวณกาบหุ้มรวงมีสีน้ าตาลด า ท า ให้รวงข้าวส่วน
ใหญ่โผล่ไม่พ้นกาบหุ้มรวง (แท้ง) หากรวงโผล่ได้ จะพบเมล็ดลีบและมีสีด า มักระบาดติดไปกับเมล็ดได้นาน 
และพบว่า มีไรขาวเป็นพาหะช่วยให้โรคนี้แพรร่ะบาดรุนแรงยิ่งขึ้น 
 

วิธีการเพาะเล้ียงเช้ือราไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย 

 
วัสดุและอุปกรณ ์

1. หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาผง 
2. ปลายข้าวสารประมาณ 6-10 กิโลกรัม 
3. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
4. ถุงพลาสติกใสชนดิทนร้อนขนาด 8 x 12 นิว้ 
5. ยางรัดปากถุง 
6. ส าลีและแอลกอฮอล์ 
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วิธีการ 
1. หุงปลายข้าวสารด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้ปลายข้าว 3 ส่วน : น้ าสะอาด 2 ส่วนให้สุกประมาณ 

90% อย่าให้สุกมากเกินไปเพราะจะท าให้ข้าวแฉะ 
2. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดช้อนตัก พื้นโต๊ะบริเวณที่จะท าการถ่ายเชื้อให้สะอาด และใช้ส าลีชุบ

แอลกอฮอล์เช็ดมือผู้ที่จะท าการถ่ายเชื้อด้วย เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรียท์ี่อยู่โดยรอบไม่ให้ปนเป้ือน 
3. ตักใส่ถุงพลาสติกทนร้อน ประมาณ 200-250 กรัม ขอ้พึ่งระวัง ให้ตักข้าวในขณะทีย่ังร้อนอยู่ ทั้งนี้

ก็เพื่อช่วยท าลายจุลินทรยี์อ่ืนๆจากอากาศที่อาจจะปนเป้ือนอยู่ในถุง ข้าวด้วย นั่นก็จะส่งผลท าให้ไม่สามารถ
รักษาเชื้อสดที่ต้องการนี้ไว้ได้นานนัก 

4. กดข้าว (ที่อยู่ในถุงพลาสติกแลว้) ให้แบน รีดเอาอากาศออกจากถุง ให้ถุงพลาสติกแนบกับข้าว 
เพื่อลดการเกิดหยดน้ า (ในถุงพลาสติก) แล้วก็รอให้ข้าวอุ่นหรือเกือบเย็น จึงจะน าไปใส่หัวเชื้อ (ไตรโครเดอร์
มา) 

5. ตักหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาผง ประมาณ ครึ่งช้อนโต๊ะ (1-1.5 กรัม) ใส่ในถุงพลาสติกที่บรรจุข้าวไว้
แล้ว และรัดปากถุงด้วยยางรัดให้แน่น ขย าข้าวกับเชื้อเข้าด้วยกันเบาๆ อย่าให้เม็ดข้าวถูกบ้ีจนเละ เพราะ
ต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อการเดินของเส้นใยเชื้อราจะง่ายขึ้น (ขั้นตอนการถ่ายหัวเชื้อนี้ต้องเลือก
สถานที่ที่สะอาดและต้องระมัดระวังการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อม) 

6. รวบถุงให้บริเวณปากถุงพองแล้วใช้ปลายเข็มแทงถุงพลาสติกบริเวณรอบๆปากถุงที่รัดยางเอาไว้ 
ประมาณ 20 – 30 รู เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้ทั่วถุง 

7. กดข้าวในถุงให้แนน่ให้แผ่กระจายและแบนราบ แล้วดงึบริเวณกลางถุงขึ้นเพื่อเพิ่มอากาศ ข้อระวัง
ในขั้นตอนนี้คือ ไม่ควรวางถุงซ้อนทับกัน 

8. บ่มเชื้อในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท และปลอดภัยจากแมลงและมดรับแสงธรรมชาติ อย่างน้อย 10 
– 12 ช.ม./วัน ข้อแนะน า ในการบ่มเชื้อควรวางถุงเชื้อในบริเวณที่ได้รับแสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรส 
เซนต์ หรือหลอดนีออน โดยให้แสงสว่างนาน 10-12 ชัว่โมงต่อวัน หรือ ตลอด 24 ชั่วโมงก็ได้ เพื่อกระตุ้น
การสร้างสปอร์ของเชื้อ เชื้อที่ขึ้นดีจะมีสีเขียวเข้ม 

9. เม่ือบ่มเชื้อได้ 2 วัน จะเห็นเส้นใยของเชื้อราเริ่มเจริญ ให้ขย าข้าวในถุงเบา ๆ กดข้าวให้ แบนราบ
เช่นเดิม แล้วดึงกลางถุงให้โป่งขึ้นด้วย 

10. บ่มต่ออีก 4 – 5 วัน จะเห็นเชื้อสีเขียวอย่างหนาแน่น 
11. น าไปใช้ทันที หรือเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 8 – 10 องศาเซลเซียส 

ข้อระวังในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเชื้อที่ไม่ควรเก็บทิ้งไว้นาน เป็นแรมเดือน 
 

การน าเชื้อราไตรโครเดอร์มาไปใช้ มีหลักการที่ว่า น าเชื้อราที่เพาะบ่มเอาไว้แล้วนั้นไปผสมกับปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยหมักจึงกลายเป็นอาหารของเชื้อราไปด้วยในตัว เชื้อราจะแผ่เชื้อในปุ๋ยหมักไปด้วย จากนั้นจึงน าปุ๋ย
หมักไปใส่ดินในแปลงเพาะปลูกตามปกติ ดินที่ได้รับทั้งปุ๋ยหมักและเชื้อราไตรโครเดอร์มาก็ยิ่งท าให้ดินดีอุดม
สมบูรณ์ 
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วิธีการน าไปใช้ 
1. การใช้ราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกบัปุ๋ยอินทรีย์ 

ใช้เชื้อสดผสมกับร าข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า)ในอัตราส่วน1:4:100โดย
น้ าหนักโดย 

- เติมร าข้าวเล็กน้อยลงไปในถุงเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด คลุกเคล้าและบีบให้เชื้อที่เกาะเป็นก้อนแตก
ออก ต่อจากนั้นจึงเทเชื้อที่คลุกร าข้าวแล้วผสมกับร าข้าวที่เหลือให้ครบตามจ านวน แล้วคลุกให้เข้ากันอีกครั้ง 

- น าหัวเชื้อสดที่ผสมกับร าข้าว(อัตราส่วน 1:4โดยน้ าหนกั) ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก100กิโลกรัม 
คลุกเคล้าจนเข้ากันอย่างทั่วถึง อาจพรมน้ าพอชื้นเพื่อลดการฟุ้งกระจาย 

เม่ือได้ส่วนผสมของเชื้อสดกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วสามารถน าไปใช้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
         การผสมกับวัสดุปลูกส าหรับการเพาะกล้าในกระบะเพาะเมล็ดหรือถุงเพาะช า ใส่ส่วนผสมของเชื้อสด 
ผสมดินปลูกอัตรา 1:4 โดยปริมาตร(20%)น าดินปลูกที่ผสมด้วยส่วนผสมของเชื้อสดแล้วใส่กระบะเพาะ
เมล็ด ถุง หรือกระถางปลูก 

 
2. การใส่หลุมปลูกพืช 

- ใช้ส่วนผสมของเชื้อสด อัตรา 10-20กรัม(1-2ช้อนแกง) ต่อหลุม โรยในหลุมก่อนการหยอดเมล็ดพืช 
- ใช้ส่วนผสมของเชื้อสดอัตรา10-20กรัมคลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูกพืช ถ้าหลุมใหญ่อาจใช้50-100

กรัม/หลุม 
 

3. การใช้เช้ือหว่านในแปลงปลูก 
หว่านส่วนผสมเชื้อสดลงบนแปลงปลูกก่อนการปลูกพืช 1 สัปดาห์ ด้วยอัตรา 50-100กรัมต่อตาราง

เมตร หว่านส่วนผสมเชื้อสดลงบนแปลงปลูก ขณะที่พืชก าลังเจริญเติบโต และก าลังมีโรคระบาด ด้วยอัตรา 
50-100ต่อตารางเมตร หรือคราดเศษวัชพืชมากองรอบๆ ชายพุ่ม ถ้าดินแห้งให้รดน้ าเพื่อเพิ่มความชื้นแต่
อย่าให้แฉะ โรยส่วนผสมรอบทรงพุ่มในอัตราส่วน 3-5 กก. ต่อต้นหรือโรยให้ทั่วรอบๆล าต้น คลุมด้วยใบไม้
แห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน เชื้อราจะเจริญเป็นเส้นใยสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวภายใน 5-7 วัน 
 
4. การใช้เช้ือหว่านใต้ทรงพุ่มหรือโรยโคนต้นพืช 

หว่านส่วนผสมเชื้อสดทั่วบริเวณใตท้รงพุ่มจนถึงรอบชายพุ่มอัตรา 50-100กรัมต่อตารางเมตร หรือ
โรยส่วนผสมเชื้อสด บริเวณโคนต้นพืชกรณีที่เกิดโรคโคนเน่า ด้วยอัตรา10-20กรัมต่อต้น 
5. การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดคลุกเมล็ดพืช 

ใส่เชื้อสดลงในถุงพลาสติกที่จะใช้คลุกเมล็ดอัตรา 10 กรัม (1ช้อนแกง) ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม เติมน้ า 
10 ซีซี บีบเชื้อสดให้แตกตัวเทเมล็ด 1 กิโลกรัมลงในถุงแล้วเขย่าให้เชื้อสดคลุกเคล้าจนติดผิวเมล็ด น าเมล็ด
ออกผึ่งลมให้แห้งหรือใช้ปลูกได้ทันท ี
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6. การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกบัน้ า 
ในกรณีที่ไม่สะดวกในการจัดหาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และร าข้าวหรือกรณีที่ต้องการใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ลงดินโดยไม่ประสงค์จะใส่ ปุ๋ยอินทรีย์และร าข้าวลงไปในดินด้วย เนื่องจากไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมส าหรับ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่เตรียมไว้ผสมกับน้ า ในอัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตรหรือ 250 กรัม(เชื้อสด 1 ถุง)ต่อน้ า 50ลิตรใช้น้ าเชื้อที่เตรียมได้ฉีดพ่นลงดินด้วยอัตรา 10-20 ลิตรต่อ
100 ตารางเมตร 

ส าหรับขั้นตอนการใช้เชื้อสดผสมน้ ามีดังนี้ 
• น าเชื้อสดมา 1 ถุง(250กรัม) เติมน้ าลงไปในถุง 300มิลลิลิตร(ซีซี)หรือพอท่วมตัวเชื้อแล้วขย าเนื้อข้าว

ให้แตกออกจนได้น้ า เชื้อสีเขียวเข้ม 
• กรองน้ าเชื้อด้วยผ้าหรือกระชอนตาถี่ ล้างกากที่เหลือบนกระชอนด้วยน้ าอีกจ านวนหนึ่งจนเชื้อหลุด

จากเมล็ดข้าวหมด เติมน้ าให้ครบ 50 ลิตร ก่อนน าไปใช้ 
1. การฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงในกระบะเพาะกล้า กระถาง หรือถุงปลูกพืช 

• ฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงบนกระบะเพาะหลังจาดหยอดเมล็ดแล้วหรือในระหว่างที่ต้นกล้าก าลัง
เจริญเติบโตโดยฉดีให้ดินเปียกชุ่ม 

• ฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงในถุงหรือกระถางปลูกพืช ตั้งแต่เริ่มปลูกหรือในระหว่างที่พืชก าลัง
เจริญเติบโตโดยฉดีให้ดินเปียกชุ่ม 

2. การฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงในหลุมปลูกพืช 
• ฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงในหลุมปลูกพืชหลังจากเพาะเมล็ดแล้ว โดยฉดีพ่นให้ดินเปียกชื้น 
• ฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงในหลุมปลูกพืชหลังย้ายพืชลงปลูกแล้ว โดยฉดีให้ดินเปียกชื้น 

3. การฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงบนแปลงปลูกพืช 
• ฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงบนแปลงพืชหลังจากหว่านเมล็ด และคลุมแปลงด้วยฟางแลว้ในอัตรา 10-20 

ลิตร/100 ตารางเมตร และให้น้ าแก่พืชทันท ี
• ฉีดพน่น้ าเชื้อสดลงบนแปลงปลูก อัตรา 10-20 ลติร/100ตารางเมตร ก่อนคลุมแปลงด้วยพลาสติกด า 
• กรณีทีพ่ืชก าลังเจรญิเติบโตอยู่ให้ฉดีพน่น้ าเชื้อสดลงบนแปลง ในอัตรา 10-20 ลติร/100 ตารางเมตร 

4. การฉีดพ่นน้ าเชื้อสดโคนต้นพืชและใต้ทรงพุ่ม 
• ฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงตรงโคนต้นพืช และบนดินบริเวณรอบโคนต้นพืช โดยให้ผิวดินเปียกชื้น 
• ฉีดพ่นน้ าเชื้อสดลงบนดิน ใต้บริเวณใตท้รงพุ่มและขอบชายพุ่ม ให้ดินพอเปียกชื้น 

5. แช่เมล็ดข้าวก่อนหว่าน เชื้อรา 1 ถุง สามารถน าไปแช่เมล็ดข้าวได้ 10 ถัง โดยน าเชื้อราไปขยี้กับน้ า
ผสมลงไปในน้ าแช่ข้าว แช่ไว้ 1 คืน แบ่งข้าวใส่กระสอบปิดปากถุง เอาไว้อีก 1 คืน สามารถน าไปหว่านได้ 

 
สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
ผู้ใช้เชื้อสดควรระลึกไว้เสมอว่า การใช้เชื้อสดใส่ลงไปในดินที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญ

และการ เพิ่มปริมาณเชื้อ เช่น ดินเป็นกรดจัดหรือด่างจัด เกินไป ดินมีความเค็มสูง โครงสร้างของดินหรือ
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เนื้อดินมีลักษณะแน่นทึบ การระบายอากาศและความชื้นไม่ดี ดินมีอินทรีย์วตัถุต่ า อาจท าให้การใช้เชื้อสด
ไม่ประสบผลส าเร็จได้ ส าหรับข้อควรระวังต่าง ๆ ในการใช้เชื้อสดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีดังนี้ 
   1. ควรฉีดพน่น้ าเชื้อสดในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น กรณีที่บริเวณซ่ึงจะฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย 
ควรใช้วัสดุอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหว่านปกคลุมผิวดิน 
   2. ไม่ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในบริเวณที่แฉะ แต่ถ้าดนิบริเวณที่จะฉีดพ่นเชื้อแห้งมาก ควรให้น้ าพอให้ดิน
มีความชื้นเสียก่อน หรือให้น้ าทันทีหลังฉีดพน่ เพื่อให้น้ าพอเชื้อซึมลงดิน 
   3. ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่เหมาะกับการใช้ผสมเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด ควรเป็นปุ๋ยที่ผ่าน
กระบวนการหมักโดยสมบูรณ์แล้ว (เย็นแล้ว ) หรือเป็นปุ๋ยที่กองทิ้งไว้จนเก่าแล้ว ไม่ควรใช้ปุ๋ยหมักที่ผสม
ด้วยปุ๋ยยูเรีย 
   4. ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิดคลุกเคล้าหรือผสมร่วมกับเชื้อสดเพื่อใช้พร้อมกันทีเดียว 
   5. กรณีที่ต้องการผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ( ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร
ต่าง ๆ ) ทั้งชนิดผงหรือชนิดอัดเม็ด ให้ผสมได้ แต่ต้องหว่านทันททีี่ผสมเสร็จ ห้ามผสมแล้วเก็บไว้ในกระสอบ 
หรือกองไว้ เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มาอาจได้รับอันตรายจากปุ๋ยเคมี 
   6. เม่ือผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับร าข้าวและปุ๋ยอินทรีย์แลว้ ให้ใช้หว่านทันที ห้ามบรรจุลงใน
กระสอบหรือกองทิ้งไว้ เพราะอาจเกิดความร้อนในกองปุ๋ย เป็นอันตรายต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ ดังนั้นจึง
ควรเตรียมส่วนผสมของเชื้อสด ร าข้าวและปุ๋ยอินทรยี์ให้พอใช้ในแต่ละครั้ง 
   7. ถ้าผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับปุ๋ยอินทรีย์ ( เก่าหรือหมักดีแล้ว ) โดยไม่ใส่ร าข้าว สามารถเก็บ
ปุ๋ยไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยใส่กระสอบหรือกองไว้ในที่ร่มและเย็น และควรคลุมด้วยพลาสติกหรือกระสอบ 
เพื่อรักษาความชื้นในเนื้อปุ๋ยเอาไว้ให้อยู่ที่ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
   8. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่ใส่ร าข้าว เม่ือใช้หว่านลงดินจะได้ปริมาณเชื้อ
น้อยกว่ากรณีที่ใช้ร าข้าวผสมด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าเชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่มีร าข้าวมีประสิทธิภาพ
ควบคุมโรคได้เช่น กัน 
   9. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหรือหลังการหว่านปุ๋ยเคมี 3-5 วัน 
  10. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหลังหว่านปูนโดโลไมท์ ปูนขาว หรือสารปรับสภาพดินไปแล้ว 5-7 วัน 
  11. pH ของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไตรโคเดอร์มา อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 คือเป็นกรดอ่อน ๆ 
ซ่ึงเป็นช่วง pH ที่พืชปลูกส่วนใหญ่ เจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องมีการวัด pH ของดิน และปรับให้
เหมาะสมก่อน 
  12. เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราชั้น สูง จึงถูกท าลายได้ด้วยสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน และก าจัดเชื้อรา
ชั้นสูงโดยเฉพาะสารเคมีในกลุ่มเบนซิมิดาโซล (benzimidazole) ได้แก่ เบนโนมิล (benomyl) และคาร์
เบนดาซิม (carbendazim) ซ่ึงเป็นกลุ่มสารเคมีชนิดดูดซึม หากจ าเป็นที่จะต้องใช้สารเคมี ควรจะทิ้งช่วง
ประมาณ 2 สัปดาห์เป็น อย่างต่ า 
  13. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันโรคอย่างต่อ เนื่อง เช่น ใช้ก่อนปลูกพืชรุ่นใหม่ทุกครั้ง ในกรณี
ของการปลูกพืช ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ หรือใช้อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ต้นฝน และปลายฝน ห่าง
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กัน 6 เดือน ในกรณีของไม้ผลยืนต้น (ใช้บ่อย ๆ ไม่มีอันตรายต่อพืช) ถ้าอาหาร สภาพแวดล้อม และปัจจัย 
อ่ืน ๆ ในดินไม่เหมาะสม เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะหยุดการเจริญเติบโต หรือเม่ือเชื้อโรคลดปริมาณลง เชื้อ
ไตรโครเดอร์ม่าที่จะลดปริมาณลงตามไปด้วย จนอยู่ในสภาพสมดุลของธรรมชาติ หากดินมีความชื้นและ
อินทรียวตัถุอย่างพอเพียง ไตรโครเดอร์ม่าก็จะยังคงมีชีวิตอยู่ในดินได้ต่อไป แต่หากดินขาดอาหารและ
ความชื้นเม่ือใด เชื้อก็จะตายลงในที่สุด 
  14. ควรใช้เศษหญ้า เศษใบไม้ หรือวัสดุต่าง ๆ คลุมผิวดิน เพื่อรักษาความชื้นในดินไว้ ซ่ึงจะช่วยให้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดี และมีชีวิตอยู่รอดในดินได้นานยิง่ขึ้น 
  15. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุอินทรยี์ลงดนิเป็นระยะ ๆ โดยแบ่งใส่ทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารให้กับเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเพื่อช่วยปรับสภาพแวดล้อมในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา 
  16. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ผสมร าข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์หว่านลง ดนิในช่วงของการ
เตรียมดินก่อนการปลูกพืช และใช้น้ าเชื้อสดฉีดพ่นลงดินบนแปลงปลูกหรือรอบโคนต้น หรือใต้ทรงพุ่มใน
ระยะที่พืชก าลังเจริญเติบโตต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
  17. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเก็บรักษาได้ไม่นาน และมีประสิทธิภาพควบคุมโรคสูงกว่าการใช้เชื้อในรูป
ผงแห้ง 
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
       1. ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในดินมีหน่วยวัดเป็น หน่วยโคโลนี / กรัม เช่น ตรวจพบเชื้อราไตรโค
เดอร์มาในดิน 105 หน่วยโคโลนี / กรัม หมายความว่าในดิน หนัก 1 กรัม มีปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่ 
100,000 หน่วยชวีิต ( สปอร์ ) ที่จะเจริญเป็นเส้นใยได้ 
     2. เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใส่ลงดินแล้ว จะมีชีวิตอยู่รอดได้นานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน ดินร่วนซุย
ดี มีอินทรีย์วัตถุสูง มีใบไม้/เศษพืชปกคลุมดินเสมอ เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะอยู่รอดโดยมีปริมาณสูงได้นาน 6 
เดือน ถึง 1 ปี 
     3. เชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่ได้ในดินลึกกว่า 30 เซนติเมตรจากผิวดิน แต่จะเจริญสร้างเส้นใยเพื่อต่อสู้กับ
เชื้อโรคพืชได้ดีในความลึกช่วง 5 - 10 เซนติเมตร จากผิวดิน 
    4. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาติดต่อกันนานหลายปีไม่ท าให้เชื้อโรคพืชเกิดความ ต้านทานได้ แต่กลับเป็น
ผลดี คือ จะช่วยป้องกันโรคพืชได้อย่างต่อเนื่อง 
   5. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพียง 1 สายพันธุ์ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าการใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ร่วมกัน 
    6. เชื้อราไตรโคเดอร์มาไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืชที่ปลูก และสภาพแวดล้อม 
    7. การต่อเชื้อไตรโคเดอร์มาบ่อย ๆ อาจเกิดเชื้อกลายพันธุท์ี่เจริญได้ไม่ดี สร้างเส้นใยแต่ไม่สร้างสปอร์สี
เขียว และไม่มีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้ 
     8. กรณีที่พืชแสดงอาการของโรคขั้นรนุแรง ควรใช้สารเคมี เช่น เมทาแลกซิล โฟซีทิลอัล ( อาลีเอท ) 
กรดฟอสโฟนิค ( โฟลีอาร์ฟอส ) แมนโคเซบฯ ร่วมด้วยได้ ถ้าจะใช้สารกลุ่มเบโนมิล หรือคาร์เบนดาซิมควร
ใช้ก่อนหรือหลังใส่เชื้อไตรโคเดอร์มา 7 วัน 
   9. สามารถใช้สารเคมีควบคุมแมลงศัตรูพืช สารก าจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมี ได้ตามปกติในระหว่างการใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มา แต่ห้ามผสมเชื้อกับสารเคมี 
   10. ถ้าดินปลูกพืชเป็นกรดจัด คือ ค่าพีเอชต่ า ( 3.5-4.5 ) จ าเป็นต้องปรับค่าพีเอสให้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5 
- 6.5 ก่อนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
   11. เชื้อราไตรโคเดอร์มาพบได้ในดินเกษตรกรรมทั้งไป แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเชื้อหรือทุกสายพันธุ์นั้น
จะมีประสิทธิภาพในการควบ คุมโรคได้ ต้องผ่านการวิจัยทดสอบเสียก่อน 
 
แหล่งเช้ือพันธ์ุ 
1. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชยันาท 
3. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุร ี
4. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดนครราชสีมา 
5. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก 
 



 

4
5

 

3.2 รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ  
  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ 

1 นางล าพูน สาวิสิทธ์ิ 99 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

2 นางสมพาน พูลวงศ์ 77 หมู่ 19 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

3 นางสาวกัญญา ไอคอนรัมย์ 80 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

4 นางหอมชื่น ปะวะเท 37 หมู่ 19 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

5 นางสาวร าแพน เที่ยงดีฤทธ์ิ 40 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา ขายของช า 

6 นางมะลิวรรณ เศษวงค์ 106 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

7 นางสาวอ าคา แก้วใพ 28 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

8 นางหนูไพร ปาปะตัง 40 หมู่ 19 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

9 นางสุนทร ตาติจันทร์ 14 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

10 นางทองบล อันช านาญ 81 หมู่ 19 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

11 นางบุญถม ทิ้งเสน 8 หมู่ 18 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผกั ท านา เลี้ยงสัตว์ 

12 นางทัศนีย์ ปะติเก 36 หมู่ 19 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

13 นางลันจวย พละสินธ์ุ 10 หมู่ 18 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

14 นางบัวพันธ์ุ ทองดวง 43 หมู่ 18 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา ขายของช า 

15 นายบันเทิง ปะวะเท 10 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

16 นางสุพัสตรา จันทะบูรณ์ 18 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

17 นายทองใบ ปะทิเก 133 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

18 นายวรชัย สอนเจริญ 21 หมู่ 19 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

19 นายวิเชียร ปะติเก 36 หมู่ 19 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

20 นายไชยยุทธ ลาดเหลา 43 หมู่ 8 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

21 นายจักรี โทนผุย 37 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

22 นางเสาวลักษณ์ จันทะบูรณ์ 37 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลกูผัก  เลี้ยงสัตว์ 

23 นายวิชัย ทองดวง 111 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 
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  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ 

24 นายประมวล ประวันเทา 38 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

25 นายจวง ตุ้ยมา 59 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

26 นายเสถียร เทียงสา 20 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

27 นายไมค์ ตาติจันทร์ 14 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

28 นายทองมา ทองดวง 28 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

29 นางสาวน้อย ประวันเทา 73 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

30 นายค าหนัก แพไธสง 33 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

31 นายนรินทร์ วิเศษดี 2 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

32 นายเกษมสันต์ ลอองแก้ว 121 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา ขายของช า 

33 นายธวัช สังประมร 43 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลกูผัก ท านา 

34 นายสุชาติ สายแก้ว 114 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

35 นายเลี้ยง ประทุมชา 75 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

36 นางอ าคา แก้วโพธ์ิ 28 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผกั ท านา 

37 นางใคร ตาติจันทร์ 16 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

38 นางดุริณี พาคาม 49 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

39 นายประยูร ทิพย์วงศา 29 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

40 นางพันงา พาคาม 49 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

41 นางทองดา ปริวันนีย์ 44 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

42 นางล าดวน บุญศรี 72 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

43 นายพัน ปริวันตา 74 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา ขายของช า 

44 นายทองเปา จันทะบูรณ์ 18 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

45 นางเกษร ปาสารักษ์ 68 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

46 นางสาวนิยม ปริเวสง 55 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

47 นายประกอบ อ ามาตตรี 81 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 
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48 นางอ านวย ปะทิเก 69 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

49 นางทองเจา งามหม่ือ 19 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

50 นางจันหอม ตาติจันทร์ 29 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผกั  เลี้ยงสัตว์ 

51 นายทองจันทร์ ปาริโต 25 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

52 นางพรม ปะทิเก 47 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

53 นางมะล ิปะติเก 50 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา เลี้ยงสัตว์ 

54 นายสังวาลย์ เศษวงค์ 54 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

55 นายเรื่องดิลย์ วาปีนัง 51 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

56 นางรีตริดา อันช านาญ 88 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

57 นางเบิญ ขายบัญฑิต 35 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

58 นางพรรณี ประจันสี 103 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา ขายของช า 

59 นางคุณ พรธิอ้ัว 52 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

60 นางม้ี ปะธิเก 82 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

61 นางนวลจันทร์ ศิลาดี 89 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

62 นางอ่อนสี ชะนะชัย 67 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

63 นายค าไพ ปทุมศิลา 83 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

64 นางหนูพาน ถาวร 102 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

65 นางปัด จันทะคาม 65 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

66 นางสาวเพ็ง ปริเวสัง 55 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

67 นายอภินันท์ ชัยภูมิ 101 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

68 นายสมัย จันทะบูรณ์ 37 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 

69 นางค้นหา พรธิอ้ัว 45 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์ 

70 นายพิกุล ทิพย์วงศา 39 หมู่ 9 บ.หนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก เกษตรกร ปลูกผัก ท านา 
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3.3 การประเมินผล  
3.3.1 การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 
 การประเมินผลการจัดกจิกรรม มีการประเมินด้วยแบบสอบถาม ใช้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 ท่าน 
โดยแบ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิทยากร 2) ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร 3) ด้านความรู้ความเข้าใจ 
4) ด้านการเป็นวิทยากรชุมชน โดยเกณฑก์ารประเมินผลวัดระดับประสิทธิผล คือ  
                    ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ก าหนดใหเ้ป็น   5    คะแนน 

ระดับความคิดเห็นมาก  ก าหนดใหเ้ป็น   4    คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง ก าหนดใหเ้ป็น   3    คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อย  ก าหนดใหเ้ป็น   2   คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด ก าหนดใหเ้ป็น   1    คะแนน 
 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  
  ค่าเฉลี่ย   4.51  -  5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลี่ย   3.51  -  4.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย   2.51  -  3.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย   1.51  -  2.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย   1.00  -  1.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินระดับความเห็นเฉลี่ยรายด้าน 

ผลการประเมินเฉลี่ยรายดา้น X  S.D. ระดับ 
ด้านวิทยากร 4.53 0.30 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.34 0.25 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.89 0.31 มากที่สุด 
ด้านการเป็นวิทยากรชุมชน 4.67 0.21 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.61 0.27 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินระดับความเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ โครงการหมู่บ้าน
เกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกพืชผักให้ปลอดภัย ลดสารเคมี ให้ความรู้ในการพัฒนาดินและปุ๋ยให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชแบบปลอด
สารคเคมี ผลการประเมินระดับความเห็นในภาพรวมคือ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด แบ่งเป็นรายด้าน คือ ด้าน
วิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.89 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการเป็นวิทยากรชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่
นะระดับมากที่สุด และในตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินระดับความเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายข้อย่อย 
ในแต่ละด้าน แสดงให้เห็นระดับของผลการประเมินประสิทธิผลการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนมากข้ึน เพื่อน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระดับความเห็นเฉลี่ยรายข้อ 
ผลการประเมินเฉลี่ยรายข้อ X  

S.D. ระดับ 
ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.53 0.23 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.32 0.34 มาก 
3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.65 0.25 มากที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.57 0.23 มากที่สุด 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.59 0.43 มากที่สุด 
6. การตอบข้อซกัถามในการฝึกอบรม 4.54 0.29 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.53 0.30 มากท่ีสุด 
ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.25 0.13 มาก 
2. ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ 4.21 0.30 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.34 มากที่สุด 
4. อาหารกลางวัน และอาหารว่างมีความเหมาะสม 4.37 0.23 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.34 0.25 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 4.84 0.32 มากที่สุด 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.94 0.30 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.89 0.31 มากท่ีสุด 
ด้านการเป็นวิทยากรชุมชน 
1. ท่านสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 4.87 0.32 มากที่สุด 
2. ท่านสามารถน าความรู้ไปต่อยอดใหก้่อใหเ้กิดรายได้เพิ่มข้ึนได้ 4.52 0.12 มากที่สุด 
3. ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ 4.63 0.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.67 0.21 มากท่ีสุด 
 
3.3.2 การติดตามผลหลังจบโครงการ 
 การติดตามผลหลังจากจบสิ้นโครงการ ด าเนินการติดตามโดยการใช้แบบสอบถามจากแพลตฟอร์มบ่มเพาะ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) มีผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ที่ เคยเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 ท่าน ด าเนินการติดตามผลหลังจากสิ้นโครงการแล้ว ประมาณ 6 เดือน มีการประเมินผลความส าเร็จ
โครงการในการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได ้ลดรายจ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการน าองค์ความรู้ไปต่อ
ยอดให้เกิดรายได้ และมีการเผยแพร่แก่ผู้อื่น ผลการประเมินมีผลเป็นจ านวนผู้ตอบในแต่ละข้อ จากนั้นน ามาค านวณหาค่าร้อย
ละในแต่ละข้อ เพื่อดูสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละประเด็น โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 



 

5
0

 

ตารางท่ี 3 การน าไปใช้ประโยชน์ 
หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

1. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได ้ 50 100 
2. ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 0 0 

รวม 50 100 
 
ตารางท่ี 4 ช่องทางของรายได ้

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
1. รายได้หลัก 19 38 
2. รายได้เสรมิ 31 62 

รวม 50 100 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนรายได ้

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1,000บาท 6 12 
2. 1,001 – 2,000 บาท 10 20 
3. 2,001 – 3,000 บาท    4 8 
4. 3,001 – 4,000 บาท 8 16 
5. 4,001 – 5,000 บาท    3 6 
6. 5,001 – 6,000 บาท 0 0 
7. 6,001 – 7,000 บาท    6 12 
8. 7,001 – 8,000 บาท 8 16 
9. 8,001 – 9,000 บาท    5 10 

รวม 50 100 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนรายจ่ายท่ีลดลง/เดือน 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1,000บาท 18 36 
2. 1,001 – 2,000 บาท 23 46 
3. 2,001 – 3,000 บาท    9 18 
4. 3,001 – 4,000 บาท 0 0 
5. 4,001 – 5,000 บาท    0 0 
6. 5,001 – 6,000 บาท 0 0 

รวม 50 100 



 

5
1

 

ตารางท่ี 7 คุณภาพชีวิต 
หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

1. สามารถระบเุป็นเงิน 0 0 
2. ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ 37 74 
3. ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสงัคมหรือ
สิ่งแวดล้อมส่วนรวม 13 26 
4. ไม่เป็นตัวเงิน 0 0 

รวม 50 100 
 
ตารางท่ี 8 ระยะเวลาท่ีน าความรู้ไปใช้ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
1. หลังการอบรมทันท ี 21 42 
2. หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 8 16 
3. หลังการอบรมภายใน 3 เดือน   12 24 
4. หลังการอบรมภายใน 6 เดือน   9 18 

รวม 50 100 
 
ตารางท่ี 9 สถานท่ีท่ีน าความรู้ไปใช้ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
1. ใช้ในครอบครัว 14 28 
2. ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 22 44 
3. ใช้ในที่ท างาน 6 12 
4. ใช้เมื่อมีโอกาส 8 16 

รวม 50 100 
 
ตารางท่ี 10 การน าความรู้ไปใช้ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
1. ประยุกตเ์ป็นองค์ความรู้ใหม ่ 8 16 
2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร ่ 23 46 
3. ให้บริการ / ค าปรึกษา 19 38 
4. อื่น ๆ 0 0 

รวม 50 100 
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ส่วนท่ี 4 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม” 
 

1.ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมกลุ่มร่วมวิเคราะห์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน : 14,600 บาท 
ผลการด าเนินงาน :  
 ในกิจกรรมที่ 1 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้เสนอแนะและสรุปรวบรวมปัญหาที่ชุมชนมี
ความต้องการให้พัฒนา ซึ่งได้เข้าร่วมวางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่ได้ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการไปเบื้องต้นแล้ว 
พบว่า กลุ่มเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปลูกพืชแบบเกษตรปลอดภัย ดังนี้ 

1. ชุมชนมีความต้องการให้จัดกิจกรรมอบรมหลักการปลูกพืชให้มีความปลอดภัย ใช้สารเคมีน้อยที่สุด เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

2. ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีข้ึน ด้วยเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

3. ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชผัก 
ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะด าเนินการให้ความรู้เป็นกิจกรรมถัดไป  

จ านวนผู้รับบริการ : 50 คน 
ปัญหา / อุปสรรค : - 
แนวทางการแก้ไข : - 
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2.ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเกษตรปลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน : 14,600 บาท 
ผลการด าเนินงาน :  
 ในกิจกรรมที่ 2 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปลูกพืชผักแบบ
เกษตรปลอดภัย โดยหลังจากได้ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชุมชนแล้ว เกษตรกรมีความเข้าใจในการบริหารจัดการ การ
ปลูกพืชผักอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การเตรียมดิน เตรียมปุ๋ย การดูแล รักษาโรคพืชที่เกิดจากศัตรูพืชในแบบต่าง ๆ 
สามารถถ่ายอธิบายให้กับเกษตรกรคนอื่น รวมไปถึงสมาชิกภายในครอบครัวได้อย่างพอสังเขป 
จ านวนผู้รับบริการ : 50 คน 
ปัญหา / อุปสรรค : - 
แนวทางการแก้ไข : - 
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3.ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลูกพืช 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน : 45,400 บาท 
ผลการด าเนินงาน :  

ในกิจกรรมที่ 3 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา
ชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ใช้หว่านในแปลงปลูก โดยน าเช้ือสดผสมกับร าข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก/ปุย๋
คอกเก่า) ในอัตราส่วน 1:4:100  โดยน้ าหนักซึ่งเช้ือราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเช้ือราช้ันสูงที่
เจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ ผลจากการเผยแพร่ความรู้แก่
เกษตรกร สามารถน าไปปฏิบัติกับแปลงปลูกได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ภายใน
ครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าว ข้าวสาร ทัพพี กะละมัง เป็นต้น  
จ านวนผู้รับบริการ : 50 คน 
ปัญหา / อุปสรรค : ยังไม่มีการติดตามผลจากการใช้เช้ือรากับแปลงปลูก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามสีถานการณ์ 
โควิดในชุมชน 
แนวทางการแก้ไข : เลื่อนการติดตามผลในช่วงไตรมาศที่ 4 
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4.ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรบัปรุงดินให้มีความพร้อมส าหรบัการปลูกพืชผกัใหป้ลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน : 42,900 บาท 
ผลการด าเนินงาน :  

ในกิจกรรมที่ 4 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์
มาชนิดสดผสมกบัน ้ า โดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่เตรียมไว้ผสมกับน้ า ในอัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
หรือ 250 กรัม (เช้ือสด 1 ถุง) ต่อน้ า 50 ลิตร ในช่วงของการเตรียมดินก่อนการปลูกพืช และใช้น้ าเช้ือสดฉีดพ่นลง
ดินบนแปลงปลูกหรือรอบโคนต้น หรือใต้ทรงพุ่มในระยะที่พืชก าลังเจริญเติบโตต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อบ ารุงดิน 
และป้องกันศัตรูพืชได้ ผลจากการเผยแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกร สามารถน าเช้ือราไปใช้ในแปลงปลูกได้เอง 
สามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามได้ง่าย 
จ านวนผู้รับบริการ : 50 คน 
ปัญหา / อุปสรรค : ยังไม่มีการติดตามผลจากการใช้เช้ือราในการพัฒนาปรบัปรุงดินปลูก เนื่องจากในช่วงที่ผ่าน
มามีสถานการณ์ โควิดในชุมชน 
แนวทางการแก้ไข : เลื่อนการติดตามผลในช่วงไตรมาศที่ 4 
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5.ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นวิทยากรต้นแบบการพัฒนาเพาะปลูกพืชผักให้ปลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน : .42,900 บาท 
ผลการด าเนินงาน : ในกิจกรรมที่ 5 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน มีวิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการเป็นวิทยากรชุมชน ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรแบบปลอดสาร สามารถถ่ายทอด
ความรู้การท าเกษตรปลอดสารเบื้องต้นให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ก านันต าบลหนองเม็ก เป็นตัวแทนในการเป็นต้นแบบระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มี
เกษตรกรสนใจร่วมกิจกรรม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อ และน าความรู้ไปปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่า 10 ท่าน 
จ านวนผู้รับบริการ : 50 คน 
ปัญหา / อุปสรรค : ..................................... 
แนวทางการแก้ไข : ..................................... 
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6.ชื่อกิจกรรม : สรุปโครงการและบริหารจัดการโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน : 19,600 บาท. และค่าธรรมเนยีมด าเนินกจิรรมของมหาวิทยาลัย 20,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน : ในกิจกรรมที่ 6 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอ  
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน ได้ร่วมกิจกรรมประเมินระดับความพึงพอใจในการ
ให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย แก่ชุมชนบ้านหนองเลา มีระดับความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร มีระดับ
ความพึงพอใจ 4.53 อยู่ในระดับดีมาก ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีระดับความพึงพอใจ 4.34 อยู่ในระดับดี 
ด้านความรู้ความเข้าใจ มีระดับความพึงพอใจ 4.89 อยู่ในระดับดีมาก และมีระดับความรู้ที่เพิ่มข้ึนจากก่อนได้ร่วม
กิจกรรม 95% และด้านวิทยากรชุมชน มีระดับความพึงพอใจ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 อยู่ใน
ระดับดีมาก หลังจากได้ด าเนินกิจกรรมใหค้วามรู้แล้ว กลับไปติดตามผลในพื้นที่ พบว่าชุมชน มีการองค์ความรู้ไปใช้
กับแปลงปลูกจริง ซึ่งแปลงปลูกทั้งหมดในหมู่บ้านหนองเลา มีทั้งหมด 1,811 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ท านา และมีพื้นที่
ท าแปลงปลูกผัก ประมาณ 300 ไร่ จาก 30 ครัวเรือน พื้นที่ที่ด าเนินกิจกรรมโดยน าองค์ความรู้ไปใช้จริงประมาณ 
100 ไร่ สามารถต่อยอดก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นแต่ละครัวเรือน ประมาณ 200 บาท/วัน/ครัวเรือน เนื่องจากผักที่
เพาะปลูกได้น้ันมีคุณภาพที่ดีข้ึนจากเดิมมาก 
จ านวนผู้รับบริการ : 50 คน 
ปัญหา / อุปสรรค : .................................... 
แนวทางการแก้ไข : .................................... 
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ส่วนท่ี 5  
ภาพกิจกรรม 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 

หัวข้อ “อบรมเชิงกิจกรรมกลุ่มร่วมวิเคราะห์วางแผนพฒันาหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย” 
วันท่ี 25 มีนาคม 2564 

ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 

เวลา กจิกรรม 
06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบยีน 
08.30-09.00 น. พธิเีปิดโครงการ  

หวัหน้าโครงการกล่าวรายงานกจิกรรมทีจ่ะจดั ประธานกลุ่มชุมชนกล่าวตอ้นรบั 
หวัหน้าโครงการกล่าวขอบคุณ  

09.00-12.00 น. อบรมกิจกรรมกลุ่มร่วมวิเคราะห์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย 
โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. อบรมเชิงกจิกรรมกลุม่ร่วมวิเคราะห์วางแผนพฒันาหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย (ต่อ) 

โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 
16.00-17.30 น. ประชุมสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มปลกูผกับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม 
17.30-18.30 น. เดนิทางกลบั 

18.30 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 

หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัหลักการเกษตรปลอดภัย” 

วันท่ี 26 มีนาคม 2564 
ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

เวลา กจิกรรม 
06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัหลักการเกษตรปลอดภัย  

โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัหลักการเกษตรปลอดภัย  (ต่อ)  

โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 
16.00-17.30 น. ประชุมสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มปลกูผกับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม 
17.30-18.30 น. เดนิทางกลบั 

18.30 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 
หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาเพาะปลูกพชืผักให้ปลอดจากศัตรูพืชด้วยวิธีปลอดภัย” 

วันท่ี 27 มีนาคม 2564 
ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
เวลา กจิกรรม 

06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาเพาะปลูกพืชผักใหป้ลอดจากศัตรูพืชด้วยวิธี
ปลอดภัย   
โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และ ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์    

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาเพาะปลูกพืชผักใหป้ลอดจากศัตรูพืชด้วยวิธี
ปลอดภัย (ต่อ)  
โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และ ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์    

16.00-17.30 น. ประชุมสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มปลกูผกับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

17.30-18.30 น. เดนิทางกลบั 
18.30 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 
หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาเพาะปลูกพชืผักให้ปลอดจากศัตรูพืชด้วยวิธีปลอดภัย” 

วันท่ี 28 มีนาคม 2564 
ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
เวลา กจิกรรม 

06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาวิธีก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีปลอดภัย  
โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และ ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์    

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาวิธีก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีปลอดภัย (ต่อ) 
โดย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย และ ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์    

16.00-17.30 น. ประชุมคัดเลือกวิทยากรชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอ่ไปยังกลุ่มอื่นๆ 
17.30-18.00 น. หวัหน้าโครงการกล่าวขอบคุณชุมชน ตวัแทนชุมชนกล่าวแสดงความขอบคุณกลบั 
18.00-19.00 น. เดนิทางกลบั 

19.00 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 

หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลกูพืช” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2564 
ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

เวลา กจิกรรม 
06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลูกพืช  
โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลูกพืช  
โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

16.00-17.30 น. ประชุมสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มปลกูผกับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

17.30-18.30 น. เดนิทางกลบั 
18.30 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 

หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลกูพืช” 

วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

เวลา กจิกรรม 
06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลูกพืช ดว้ยวสัดุธรรมชาต ิ 
โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปุ๋ยส าหรบัการเพาะปลูกพืช ดว้ยวสัดุธรรมชาต ิ
(ต่อ) โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

16.00-17.30 น. ประชุมสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มปลกูผกับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

17.30-18.30 น. เดนิทางกลบั 
18.30 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บา้นหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 

หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปรบัปรุงดินให้มีความพรอ้มส าหรับการปลูกพืชผักใหป้ลอดภัย” 

วันท่ี 1 เมษายน 2564 
ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
เวลา กจิกรรม 

06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปรับปรงุดินใหม้ีความพร้อมส าหรบัการปลูก
พืชผักใหป้ลอดภัย  
โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปรับปรงุดินใหม้ีความพร้อมส าหรบัการปลูก
พืชผักใหป้ลอดภัย (ต่อ)  
โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

16.00-17.30 น. ประชุมสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มปลกูผกับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

17.30-18.30 น. เดนิทางกลบั 
18.30 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการ 
โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 

หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปรบัปรุงดินให้มีความพรอ้มส าหรับการปลูกพืชผักใหป้ลอดภัย” 

วันท่ี 2 เมษายน 2564 
ณ บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
เวลา กจิกรรม 

06.00-07.00 น. ออกเดนิทางไปยงับ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
07.00-08.00 น. ถงึบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการพัฒนาปรับปรงุดินใหม้ีความพร้อมส าหรบัการปลูก
พืชผักใหป้ลอดภัย (ต่อ)  
โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. แบ่งผูเ้ข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุม่ ตามมาตรการป้องกนั Covid-19  

กิจกรรมประเมินระดบัความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วยการใช้แบบสอบถาม
และประชมุสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มปลูกผักบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก         
อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม  
โดย ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และ ผศ.ชวิศร ปูคะภาค 

16.00-17.30 น. ประชุมคัดเลือกวิทยากรชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอ่ไปยังกลุ่มอื่นๆ 
17.30-18.00 น. หวัหน้าโครงการกล่าวขอบคุณชุมชน ตวัแทนชุมชนกล่าวแสดงความขอบคุณกลบั 
18.00-19.00 น. เดนิทางกลบั 

19.00 น. ถงึมหาวทิยาลยัโดยสวสัดภิาพ 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมโครงการ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมโครงการ 

โครงการ “หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม” 
ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ    หญงิ     ชาย 

2. อาย ุ   20-30 ปี      31-40 ปี   41-50 ปี   มากกว่า 50 ปี   

3. อาชีพ (เลือกได้หลายข้อ)  ปลกูผักสวนครัว  ปลกูพืชเศรษฐกจิ    ท านา      เลี้ยงสัตว์   

 อื่นๆ (ระบุ).......................................... 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับ
ระดับความพึงพอใจ ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านวิทยากร 
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน      
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      
การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝกึอบรม      
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้      
การตอบข้อซักถามในการฝกึอบรม      
ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
อาหารกลางวัน และเบรคเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม      
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลงั การอบรม      
ด้านการเป็นวิทยากรชุมชน 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได ้

     

ท่านสามารถน าความรู้ไปต่อยอดให้ก่อใหเ้กิดรายได้
เพิ่มข้ึนได้ 

     

ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดใหบุ้คคลอื่น
ได ้

     

 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
.......................................................................................................................................................... ..........................
...................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
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2.หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครัง้ต่อไป ได้แก่
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
......................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ............................... 

 

 
 
 

ภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม ค าถาม 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 

 เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความส าเรจ็ของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ช่ือ        นามสกุล        

เน้ือหา 

1. การน าไปใช้ประโยชน์  
1  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  

2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
             

(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออ่ืนๆ) 

2. ความรู้ท่ีได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ก่ีบาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 

ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน  

ประเมินเป็น รายได้เสรมิ (รายได้เพิม่นอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิม่ขึ้นต่อเดือน 

2.1  รายได้ท่ีท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก   2  รายไดเ้สริม 

2.2  กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1ข้อ) 

1  น้อยกว่า 1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 

3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  

5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  

7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  

9  8,001 – 9,000 บาท            10  9,001 – 10,000 บาท  

        11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท) 

หรือ (ถ้าไมส่ามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจา่ยได้ก่ีบาทต่อเดือน (ในกรณีท่ีไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4) 

IDProject=  …………………… 
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1  น้อยกว่า 1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 

3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  

5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  

7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  

9  8,001 – 9,000 บาท            10  9,001 – 10,000 บาท  

        11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท) 

4. ในด้านคุณภาพชีวิต  (ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 

1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน 

2  ไม่เป็นตวัเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ 

3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 

4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน       

5. ท่านเริ่มน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้เมื่อใด     

1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     

3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

6.  ท่านน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว    2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 

3  ใช้ในท่ีท างาน    4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

7.  ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 

1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่  2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 

3  ให้บริการ / ค าปรึกษา   4  อ่ืนๆ (โปรดระบุ   ) 
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ส่วนท่ี 3  การประเมินผลท้ังโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าท่ีคลินิกเทคโนโลยี 

ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ท้ังโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ) 

 

สูตรค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายไดแ้ตล่ะคนหารด้วยจ านวนคน(ท้ังโครงการ) X 12 เดือน 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนโครงการต่อคน 

 

ลงช่ือ      

ผู้ประเมิน 

วันที่   เดือน   พ.ศ.  
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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