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กิตติกรรมประกาศ 
 
 หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร เป็นโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการด าเนินการส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ ใคร่ขอขอบพระคุณ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรม
โครงการที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ คณะวิทยากรและผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้  
 ขอขอบคุณ กลุ่มเกษตรกรพ้ืนที่อ าเภอโกสุมพิสัย ประกอบด้วย บ้านหนองยาง บ้านเหล่าโพธิ์                          
บ้านหนองแคน บ้านยางสินไชย บ้านดอนตูม บ้านหัวขัว บ้านยางใหญ่ บ้านแห่เหนือ คณะท างานหน่วยงาน                  
ในพ้ืนที่ เครือข่ายบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้การด าเนินกิจกรรมโครงการครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ 
บรรลุผลตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 ขอขอบคุณ อาจารย์บรรจง แสนยะมูล ปราชญ์ชาวบ้านและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้น าพากลุ่มเกษตรกร
น้อมน าศาสตร์พระราชามาลงมือปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง 
 ขอขอบคุณ คุณสถาพร กินณรินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวก
ตลอดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมโครงการ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 และท้ายสุดขอขอบคุณคณะท างานของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ช่วยสนับสนุนและร่วมผลักดันเพ่ือการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างม่ันคง จนกิจกรรมโครงการส าเร็จบรรลุผล  
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ค าน า 

 
 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” 
(ศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม)             
ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ในการด าเนินการครั้งนี้คณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ท าการศึกษา ส ารวจข้อมูล ตลอดจนการให้
ค าแนะน า และด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน 
แบ่งปันประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน และมีหมู่บ้านใกล้เคียงแสดงเจตจ านงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการขยายผล
เครือข่าย อันเป็นการพัฒนาสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรอย่างแท้จริง 
 โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตร
ปลอดภัยครบวงจร” (ศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปถ่ายทอด
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมผลผลิต ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมโครงการ
ดังกล่าวส าเร็จไปด้วยดี เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ สร้ างประโยชน์ต่อชุมชน จากการได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
มา ณ โอกาสนี้ 

 
คณะผู้ด าเนินโครงการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ“หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัย              
ครบวงจร” โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายในพ้ืนที่อ าเภอโกสุมพิสัย ได้แก่ 1) บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง 
2) บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค์ 3) บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 4) บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า 5) บ้านยาง       
สินไชย ต าบลเหล่า และมีหมู่บ้านแสดงเจตจ านงเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม ได้แก่ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก       
บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย และบ้านแห่เหนือ ต าบลหนองบอน ปรากฏผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80                 
มีอายุอยู่ระหว่าง 51 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.29 การศึกษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 65.71 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.14 ตามล าดับ 
ส่วนผลการประเมินร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับ
แรก พบว่า อันดับแรก ผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พิจารณา                     
เป็นรายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมการถ่ายทอดฯ ไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุด ร้อยละ 
100 รองลงมามีความพึงพอใจร้อยละ 98.5 มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมการถ่ายทอดฯ และมี                       
ความพึงพอใจร้อยละ 98 ได้เข้าร่วมฯ หรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ และส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า 1. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยว
หมู่บ้านต้นแบบได้อย่างยั่งยืน 2. ควรมีกิจกรรมโครงการในลักษณะนี้ เพ่ือเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ต่อเนื่อง อีกทั้งชุมชนได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 3. เกิดนวัตกรรมให้กับชุมชนที่เป็นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับการท่องเที่ยว 4. เป็นการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มมากขึ้น 5. ต้องการให้มีการสร้างวิทยากรชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม  
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บทที ่1 
 

รายละเอียดของโครงการ  
 

1. ช่ือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร 
            ค่าละติจูด  16.214351   ค่าลองติจูด  103.017689 
3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ  ดังตาราง 1 

 

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 
 ระบุ (ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล) 

หน้าท่ีรับผิดชอบ      
ในโครงการ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้  
 ที่รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ์ท างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1. ดร.อัจฉรี จันทมลู ต าแหน่ง นักวิจัยช านาญการ 
   โทรศัพท:์ 061-9639920 
   อีเมล: atcharee.t@msu.ac.th 

หัวหน้าโครงการ -ศิลปวัฒนธรรม 
-เส้นทางท่องเที่ยว    
-เกษตรอินทรีย ์

-ศิลปวัฒนธรรม 
-ศึกษา/อบรมดา้น 
 การเกษตรอินทรยี ์

2. อาจารย์ทม  เกตุวงศา 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะ 
               และวัฒนธรรมอีสาน 
   โทรศัพท:์ 086-241513 

ที่ปรึกษาโครงการ/
วิทยากร 

การจัดการพิพิธภัณฑ์/ 
ฐานการเรยีนรู้ชุมชน 

ความเชี่ยวชาญ 
ด้านพิพิธภัณฑ ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี   ไทเมืองพล 
   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   โทรศัพท์: 089-7126129 
   อีเมล: Wipavee.thai@gmail.com 

ที่ปรึกษาโครงการ/
วิทยากร 

 
 

การประมงพ้ืนบ้าน 
 

ความเชี่ยวชาญด้านการ
เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 
 

4. อาจารย์ ดร.ศภุชัย  สุทธิเจริญ 
   ต าแหน่ง  อาจารย์ โทรศัพท์: 081-3872812 
   อีเมล: supachai606@gmail.com 

ที่ปรึกษาโครงการ/
วิทยากร 

เกษตรอินทรีย ์ เกษตรอินทรีย ์

5. อาจารย์ ดร.ประเทศ ปัจจังคะตา 
   ต าแหน่ง  อาจารย์   โทรศัพท:์ 065-4945597 
   อีเมล: prathet.p@msu.ac.th 

ที่ปรึกษาโครงการ/ 
วิทยากร 

ศิลปวัฒนธรรม 
 

การจัดการวัฒนธรรม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัส  โพธบิัติ 
   ต าแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  

ผู้ร่วมโครงการ ดูแลด้านการท างานกับ
ชุมชน 

-การพัฒนาชุมชน 
-การวิจัยชุมชน 

7. นายบรรจง  แสนยะมูล 
   ต าแหน่ง  เกษตรกร-ปราชญ์ชาวบ้าน 
   โทรศัพท:์ 086-3547883      
   อีเมล:banjong.sanyamoon@gmail.com 
 

ผู้ร่วมโครงการ/ 
ประธานกลุม่ 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม/่
เกษตรอินทรีย ์

-การท าเกษตรกรรมยั่งยืน  
 ตามแนวศาสตร์พระราชา 
-การขยายพันธ์ุพืช ไผ่ มะนาว 
-การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ/สมุนไพร 
 พืชผักอินทรีย์ 
-ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร  
 เศรษฐกิจพอเพียง 

mailto:atcharee.t@msu.ac.th
mailto:prathet.p@msu.ac.th
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4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย   ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่)  (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ านงฯ) 
  2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที ่2 )  ปีแรกที่เริ่มด าเนินการ  2564 
    พื้นที่ด าเนินการ ศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
      อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลชุมชน 
  ในอดีตบ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ าประปาใช้ 
ถนนเป็นดินเหนียว-ดินโคลนสัญจรไปมาล าบากมาก พ้ืนที่เป็นที่ดอน อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพเกษตร ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังท าการเกษตรแบบเดิมๆ ด้วยความแห้งแล้ง
ขาดน้ า เกษตรกรจึงเลือกที่จะปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เช่น อ้อย มันส าประหลัง กล้วย เป็นลักษณะของการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว จึงมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายประการ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตราคาตกต่ า              
เกิดภัยธรรมชาติ ท าให้เกษตรกรมีหนี้สิ้นสะสมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไม่สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ ได้แต่รอคอย
ความหวังจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
  
    

 
ภาพประกอบ 1 สภาพถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ในอดีต 

 
        ด้วยสภาพที่เกิดขึ้น ท าให้มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งมองเห็นปัญหาของการท าอาชีพเกษตร ซึ่งถ้าหากปล่อยให้
เกษตรกรด ารงวิถีชีวิตแบบนี้ จะยิ่งประสบกับปัญหาอีกนานาประการ จึงได้ร่วมกันระดมก าลังกาย ก าลังทรัพย์      
คนละเล็กละน้อย ผสานก าลังความคิดที่มุ่งมั่นเหมือนๆ กัน เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น            
ด้วยการปรับแนวคิดเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ลด ละ เลิกใช้สารเคมี สร้างรายได้รายรับรายวัน จ าหน่ายผลผลิตของชุมชน สร้างมาตรฐานการผลิตที่มี
คุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างมาตรฐานการแปรรูป และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง  และได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพ่ือให้สมาชิกได้น้อมน าศาสตร์พระราชามาลงมือปฏิบัติ ให้เน้นท าเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อีกทั้งเพ่ือให้เกษตรกรมีอยู่           
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มีกิน มีรายได้ มีสุขภาพที่ดี ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถ
ปลดหนี้สินได้ และเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ประกอบกับมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เป็นต้นแบบ
ที่ดีให้กับคนในชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง ให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้อย่าง
ยั่งยืน 

 
 

ภาพประกอบ 2 แผนที่เส้นทางไปศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง 
                             อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
6. เหตุผลความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
   นวัตกรรมเข้าไปแก้ไขหรือพัฒนาหมู่บ้าน 
 จากจุดเริ่มต้นที่กลุ่มเกษตรบ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ต่อสู้
จนผ่านพ้นประสบอุปสรรคนานาประการ สามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในนาม “ไร่แสนดี เกษตร
ทฤษฎีใหม่” โดยมี นายบรรจง แสนยะมูล เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่นและ
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านหนองยางแห่งนี้ น าพากลุ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการศึกษาดูงาน 
อบรม ฝึกปฏิบัติจริง ค้นคว้า ลองผิด ลองถูก ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ก าหนดเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ  
และสร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว โดยยึดหลักกระบวนการท างานเป็นทีม ได้แก่ การประชุมเพ่ือสร้างความ
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เข้าใจ สร้างความสามัคคี เสนอความคิดเห็น แก้ปัญหาร่วมกัน สรุปบทเรียน เพ่ือให้เกษตรกรทุกคนเข้าใจถึงการ
ด าเนินชีวิตที่ผ่านมาจากอดีต-ปัจจุบัน ว่าอะไรเป็นอย่างไร วิเคราะห์ตนเอง/ครอบครัว เพ่ือให้รู้ว่าแต่ละคนมีอะไร
ดี อะไรไม่ดี สิ่งที่ไม่ดี แก้ไขย่างไร และสิ่งที่ดีจะน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร รวมถึงสร้างโอกาส เพ่ือหาช่องทาง
สร้างประโยชน์ให้กับครอบครัว ศึกษาข้อมูลชุมชน ความเป็นอยู่ การบริโภคของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคส่วนใหญ่
นิยมซื้ออาหารบริโภค ก็ผลิตอาหารขาย เกษตรกรนิยมซื้อพันธุ์พืช/พันธุ์ผักปลูก ก็ปลูกพันธุ์พืช-พันธุ์ผักจ าหน่าย 
นอกจากนี้ให้มีการวางแผนชีวิตว่าอนาคตจะเดินไปอย่างไร ให้พ่ึงตนเองให้ได้ ตลอดจนวางแผนการผลิตว่าแต่ละ
ช่วงฤดูกาลไม่เหมือนกัน ต้องบริหารจัดการให้ดี เช่น ช่วงผลผลิตให้ผลมากราคาต่ าก็หันไปผลิตสิ่งที่ให้ ผลผลิต
น้อยแต่ราคาสูง หรือเพ่ิมมูลค่าในผลผลิตนั้น และวางแผนการตลาดให้ทันต่อสถานการณ์ ผลิตเอง ขายเอง สร้าง
ความมั่นใจกับผู้บริโภคให้ได้ ณ ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอด มาสร้างเป็นฐานการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป เช่น ฐานการเรียนรู้
การเลี้ยงไก่อินทรีย์ ฐานการเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้
ฟาร์มจิ้งหรีด ฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์น้ าไผ่ ฐานการเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ-ชาเชียงดา เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าศูนย์การเรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” สามารถเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่หากยังต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่
หมู่บ้านใกล้เคียง เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับอ าเภอโกสุมพิสัย และจังหวัดมหาสารคาม  โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอโกสุม
พิสัยนั้นมีความโดดเด่นทางภูมิทัศน์ของบึงกุยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม บึงกุยเป็นหนองน้ าขนาด
ใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่มีสิ่งก่อสร้างที่มีสัญลักษณ์ของสะดืออีสาน มีพ้ืนที่ 2,750 ไร่ จุน้ าได้ 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
“บึงกุย” หมายความว่า หนองน้ าที่มีกลิ่นเหม็นคาวปลา เนื่องจากมีปลาและสัตว์อาศัยอยู่หนาแน่มาก จึงเรียก
“บึงกุย” ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบรูณ์ ชาวบ้านในเขตอ าเภอโกสุมพิสัยและอ าเภอใกล้เคียงได้อาศัยบึงกุยเป็น
แหล่งท ามาหากิน โดยเฉพาะการประมง มีการจับปลาจากบึงกุยมาจ าหน่าย ที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
โดยรอบ  
 ในบริเวณรอบพ้ืนที่บึงกุยยังเป็นที่ตั้งของบ้านดอนตูม ต าบลเหล่า บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีการปลูกพืชผักปลอดภัย การท าสวนเกษตรชุมชน ควบคู่กับการท าประมง และน า
ออก จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในพ้ืนที่ หมู่บ้านใกล้เคียง และหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สถานี
ต ารวจ โรงเรียน  และจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวชมอย่างต่อเนื่อง  
        ด้วยความเข้มแข็งของบ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงควรถ่ายทอด
ขยายผลไปยังหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับชุมชนใกล้เคียง อาทิเช่น            
การท าประมงพ้ืนบ้านในบึงกุยเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์น้ าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้                  
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด ารงวิถีชีวิตด้วยการใช้ต้นทุนในวิถีชุมชนเป็นตัวช่วยผลักดัน              
ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี  ประการส าคัญได้เชื่อมโยงสู่เส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางที่ 1 บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า เส้นทางที่ 2 
บ้านยางสินไชย เส้นทางที่ 3 บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค์ เส้นทางที่ 4 บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า และ
เส้นทางที่ 5 บ้านหนองยาง และในปี 2564 มีหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แสดงเจตจ านงเพ่ือเข้าร่วมในโครงการหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร เพ่ิมข้ึนอีก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก และหมู่บ้าน
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ยางใหญ่ ต าบลยางน้อย โดยหมู่บ้านมีการด าเนินการด้านการเกษตรปลอดภัย ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพร
เพ่ือที่จะพัฒนาไปสู่การแปรรูป ซึ่งหากได้มีการเข้าร่วมในโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบร่วมกับหมู่บ้าน
ต้นแบบ ย่อมจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านใกล้เคียง อีกทั้งได้การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับคนใน
ชุมชน และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอโกสุมพิสัย และของจังหวัดมหาสารคาม ที่จะ
ไมเ่ป็นเพียงหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยเท่านั้น หรือจะไม่เป็นเพียงพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน หรือเป็น
แค่พ้ืนทีแ่วะพักชั่วขณะเท่านั้น แต่สามารถดึงเม็ดจากการท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้อ าเภอโกสุม
พิสัย  และจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ได้ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสัมผัสบรรยากาศ
แบบวิถีธรรมชาติอย่างเต็มที ่

 
ภาพประกอบ 3 แผนที่เส้นทางเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย 

 

 เมื่อท าการรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์สภาพโดยรวมในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ของกลุ่มแล้ว พอสรุปเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT) ได้ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน 
 

โอกาส (opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.มีแหล่งภูมิทัศน์ที่สวยงาม อาทิเช่น บงึกุย กุดน้ า สวนเกษตร 
  ชุมชน สวนไผ่ สวนสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมด าเนินกิจกรรม  
3.มีหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนดา้นวิทยากร/สถานที่จัด 
  อบรม  

1.ภัยธรรมชาติ 
2.ภัยโรคระบาด 
3.คลื่นสัญญาณการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่น้อย 
4.เส้นทางคมนาคมบางจุดช ารุดเสียหาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ยังไม่ได้เข้ามาดูแลแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
1.มีหน่วยงาน สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว 
  เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.มีผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย อาทิเช่น ข้าวอินทรีย์  
  ปุ๋ยอินทรีย์ ผักสมนุไพรเพื่อสุขภาพ-ชาเชียงดา จิ้งหรีดอินทรีย ์ 
  ไก่พื้นบา้น น้ าไผ่ ขนมถั่วตดั พืชผักปลอดภัยฯลฯ 
3.มีปัจจัยพื้นฐานเสน้ทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่าง 
  สะดวกสบาย  
4.มีแกนน า/ผูน้ า/ปราชญ์ชาวบา้นที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  ด้านตา่งๆ อย่างเข้มแข็ง 
5.มีระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสูง  
6.มีศูนย์การเรียนรู้และมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7.มีการท าบัญชีครัวเรือน บัญชตี้นทุนบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
8.มีเอกสารการจดทะเบียน มีการรวมกลุ่ม หรือมีการ 
  ด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
9.มีโครงสร้างการบริหารกลุ่ม มกีารแบ่งหน้าที่และผู้รบัผิดชอบ 
10.มีการน าศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใช้ในการด าเนินกิจการ หรือใช้กับสมาชิกในหมู่บา้น  
    หรือหมู่บ้านใกล้เคียง 
11.มีการน ารายไดไ้ปใช้ในการพฒันาหมูบ่้านร่วมกัน 

1.มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มความสามารถ 
  ในการอ่านเร็วและพืน้ที่เก็บข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว และ 
   ผู้สนใจทั่วไปไม่ทั่วถึง 
2.ขาดการอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานในการจัดท าเสน้ทาง 
   ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย 
3.ขาดเคร่ืองมือมาช่วยกระบวนการเพิ่มผลิตผลผลิต 
   ให้ได้มาตรฐานและรวดเร็ว 
4.ขาดการยกระดับผลผลิตปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
5.ขาดป้ายบอกทางสัญลักษณ์เชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร 
   ปลอดภัยครบวงจร 
6.ขาดการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
7.ขาดการจัดการระบบการตลาด การประชาสัมพนัธ ์
   ผ่านสื่อออนไลน์ หรือขาดแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว 
 

 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัย และขยายเครือข่ายสู่หมู่บ้านใกล้เคียงได ้
 7.2 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้ 
 7.3 เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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บทที่ 2 
 

การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 

     เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยมีการก าหนดวิธีการ 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ด้วยความตั้งใจและใส่ใจ เพื่อที่จะน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์พัฒนาต่อยอดในชุมชน
ตนเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้คณะด าเนินงานได้มีการเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม
สังเกตการณ์ ให้ข้อเสนอแนะทุกกิจกรรม อันเป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมโครงการด าเนินงานได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมโครงการสามารถด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ดังนั้น การด าเนินโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science 
Community Incubator : VCCI) ที่น าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไป
พัฒนาหมู่บ้านเพ่ือให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ เป็นการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน
เป้าหมายในพ้ืนที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คือ 1) บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  2) บ้านเหล่าโพธิ์ 
ต าบลหนองกุงสวรรค์ 3) บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า  4) บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า 5) บ้านยางสินไชย ต าบลเหล่า 
6) บ้านแห่เหนือ ต าบลหนองบอน มีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปัน
ประสบการณ์ ตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์เรียนรู้ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง 
ต าบลหัวขวาง ณ บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้มีการลงพ้ืนที่                 
เก็บข้อมูล และกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมให้ข้อมูลในการเป็นวิทยากรแบบออนไลน์ รายการ “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน”                 
ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

 

 1. วันที่ 4-5 กันยายน 2564 ได้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกับทีมคณะอาจารย์จากสาขาประมง คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  ไทเมืองพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร่วมฤดี
พานจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ  คุณเอกลักษณ์ ยศสกุล  และนิสิตที่เรียนในสาขาประมง  
เพ่ือท าการศึกษา ส ารวจความหลากหลายของชนิดพรรณปลาในบึงกุย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม     
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ  โดยได้มีการรวบรวมและจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลพรรณปลาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์          
ในการท าประมงพ้ืนบ้านที่เกิดการอนุรักษ์ ให้แกต่่อชุมชนเป้าหมายเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ 
ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม      
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ภาพประกอบ 4 ฐานข้อมูลพรรณปลาในบึงกุย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

  2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายการ “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน”  
       วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15:00-17:30 น. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายการ “วิถีวิทย์...พิชิต
ชุมชน” ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ซึ่งเป็นการมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน เล่าความส าเร็จของการยกระดับ
หมู่บ้านด้วยการน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ให้ได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายของรัฐบาล                   
ของประเทศ ที่ต้องการเห็นชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความเข้มแข็งยั่งยืน  
      “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” เป็นการด าเนินโครงการ สู่ปีที่ 2 ที่ได้พยายาม
น าเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ ไปพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชน เพ่ือเสริมสร้าง
ค ว าม เข้ ม แ ข็ ง ให้ กั บ เศ รษ ฐกิ จ ฐ าน ราก  ซึ่ ง ได้ เผ ย แ พ ร่ ส ต รี ม แ บ บ ส ด  ผ่ าน ช่ อ งท า งอ อ น ไล น์ 
https://www.youtube.com/watch?v=U91QOq-sEpk  โดยมี  นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ  ผู้อ านวยการ                   
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กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ส านักงานปลัดกระทรวง                    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  เป็นผู้ด าเนินรายการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 สื่อการประชาสัมพันธ์รายการคลินิกเทคโนโลยีวิถีวิทย์ พิชิตชุมชน 

 

 3. จัดเวทีสนทนากลุ่มในโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”  
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.
อัจฉรี  จันทมูล พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ประเทศ ปัจจังคะตา และนางนันทพัทธ์ เชิญกลาง ได้ร่วมกันจัดเวทีสนทนา
กลุ่มในโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตร
ปลอดภัยครบวงจร” ณ ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งปันประสบการณ์ ทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา และ
วางแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการ ปีที่ 2 โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม จ านวน 5 หมู่บ้านในเขตอ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้แก่ 1) บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง 2) บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค์ 
3) บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า  4) หมู่บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก  และ 5) หมู่บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย 

     การจัดเวทีสนทนากลุ่มครั้งนี้มีนายบรรจง แสนยะมูล ซ่ึงเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เข้มแข็งในการเป็น
ต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดี ที่ท าให้กลุ่มเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลิตปลอดภัย                
มีนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้ง
สามารถขยายผลสู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกหมู่บ้าน 
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ภาพประกอบ 6 จัดเวทีสนทนากลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งปันประสบการณ์ ทบทวนผล 

            และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
 

  4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับ“เครื่องมือช่วยในกระบวนการ
ทอผ้าให้ได้มาตรฐานและรวดเร็ว” ณ บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
  การด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย วทน. แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ กับ
กลุ่มเป้าหมายในโครงการ คือ บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิทยากรคือ 
นายชลิตรัฐ สุรฤทธิพงศ์  และนายอัมรินทร์  แดงน้อย จากอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการใช้เครื่องมือในกระบวนการทอผ้า การออกแบบลวดลายและเทคนิคการมัดหมี่  การพัฒนาเส้นใย
ธรรมชาติด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บ้านหนองแคนมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าที่มีความเข้มแข็ง แต่ประสบ
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ปัญหาด้านอุปกรณ์ในขั้นตอนการปั่นหลอดด้ายแบบใช้กงล้อ ที่ต้องใช้เวลาและก าลังคนค่อนข้างมากในการปั่น 
ชุมชนจึงมีความต้องการหาเทคนิควิธีการน าเครื่องมือเข้ามาช่วยในกระบวนการปั่นหลอดด้ายให้ได้มาตรฐานและ
รวดเร็วขึ้น  ซึ่งมอเตอร์ปั่นหลอดด้ายที่น ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้  สามารถตอบสนองความต้องการใช้งาน
ให้แก่กลุ่มสมาชิกได้ โดยประหยัดทั้งเวลาและทุ่นแรง สามารถที่จะน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้รวดเร็วและ
ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกท้ังเครื่องปั่นหลอดด้ายยังสามารถใช้ส าหรับค้นด้ายมัดหมี่ได้อีกด้วย  ถือเป็นการต่อยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เป็น
ของฝากของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในหมู่บ้านหนองแคน ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยว                
เชิงเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ  
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ภาพประกอบ 7  ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับ“เครื่องมือช่วยในกระบวนการ 

   ทอผ้าให้ได้มาตรฐานและรวดเร็ว” 

 

 

   5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร                  
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
    กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าผลผลิต                 
ทางการเกษตรกับเทรนท่องเที่ยวยุคหลังโควิด -19” “ท าอย่างไรที่จะผลิตผลผลิตปลอดสารอาหารปลอดภัย                 
ในเส้นทางท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” และ “การท าประมงพ้ืนบ้าน            
เพ่ือการอนุรักษ์” เพ่ือให้เป็นแหล่งมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยทีมนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ และทีม
วิทยากรที่เชี่ยวชาญ) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร จากอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ 1) บ้านหนองยาง ต าบล
หัวขวาง 2) บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค์ 3) บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า 4) บ้านแห่เหนือ ต าบลหนองบอน     
ณ ศูนย์เรียนรู้ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม     
ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ของอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                     
ดังก าหนดการในตาราง 3  
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ตาราง 3 ก าหนดการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

 เวลา กิจกรรม วิทยากร 
08:30–
09:00 น. 

ลงทะเบียน - กล่าวต้อนรับทา่นวิทยากร  

09:00–
11:00 น. 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน / แบ่งปัน
ประสบการณ ์“การสร้างมูลค่าผลผลติทางการ 
เกษตร กับเทรนท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19” 

อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ 
    รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนสิิต   
    คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11:00–
12:00 น. 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้แลกเปลี่ยน / แบ่งปัน
ประสบการณ์ “ท าอย่างไรที่จะผลติผลผลิต 
ปลอดสารอาหารปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยว 
ให้ยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19” 

นายปราโมทย์  วัฒนะ    
    อดีตเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
นางอรณต วัฒนะ         
   ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ   

พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 น. – 13:00 น. 
13:00-

13:30 น.  
พิธีมอบฐานข้อมูลพรรณปลาทีพ่บในบงึกุย 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
  -  เสร็จพิธีขอเชิญบันทึกภาพรว่มกัน  - 
 

อาจารย์ทม  เกตุวงศา   
  ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน  
  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม                    เป็นผู้มอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร่วมฤดี พานจันทร ์   
   สาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยี   
   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม                   เป็นผู้มอบ 
นายสมพร รุ่งก าเนิดวงศ์  
   ประมงจังหวัดมหาสารคาม                  เป็นผู้รับมอบ 
นายนิวัติ โคตรบรรเทา   
   ประมงอ าเภอโกสุมพิสัย                     เป็นผู้รับมอบ 
นายชูศักดิ์ วงชารี ผู้ใหญ่บ้านดอนตูม  
   ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพิสัย               เป็นผู้รับมอบ 

13:30-
15:30 น. 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้
“การท าประมงพ้ืนบ้านเพื่อการอนุรักษ์” 

นายสมพร รุ่งก าเนิดวงศ์  
   ประมงจังหวัดมหาสารคาม 

15:30 น. กล่าวขอบคุณ  
ปิดโครงการ 

 

หมายเหตุ:  รับประทานอาหารว่าง  เวลา 10:15 น. – 10:30 น. และ เวลา 14:15 น. – 14:30 น. 
   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 8  อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ  รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต   
   คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

 

   
 

ภาพประกอบ 9  นายปราโมทย์  วัฒนะ  อดีตเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ 10  นางอรณต วัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 นายสมพร รุ่งก าเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดมหาสารคาม 

 

  การจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วย วทน. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้มีอาจารย์ทม 
เกตุวงศา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับ และ
กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง 4 ท่าน  และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
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         นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบฐานข้อมูลพรรณปลาที่พบในบึงกุย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็น
การศึกษาและส ารวจโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และคณาจารย์จากสาขาวิชา
ประมง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนได้ใช้เป็นฐานข้อมูล               
แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า  
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ภาพประกอบ 12 พิธีมอบข้อมูลพรรณปลาที่ส ารวจพบในบึงกุย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

  6. การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านสื่อออนไลน์                
โดยความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง และอาจารย์ จตุภูมิ จวนชัยภูมิ จากคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ภาพประกอบ 13 แพลตฟอร์มเพ่ือการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร 

 
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในกิจกรรมโครงการดังกล่าว ท าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง                 
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวสู่เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย รวมทั้งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ส าคัญแห่งหนึ่งของอ าเภอโกสุมพิสัยและจังหวัด
มหาสารคาม ที่จะสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน และประการส าคัญเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้ คือ การได้
น าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และผู้ติดตามพระองค์ท่านได้สนใจเลือกผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 14 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรน าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชทาน 

   ปริญญาบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ติดตามพระองค์ท่าน 

   ได้สนใจเลือกผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย 

 

การประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์   
ผู้มาเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด  
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

     ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และรายได้               
ต่อเดือน 

    ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
     ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นลักษณะ
ค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบเขียนตอบได้อย่างอิสระตามความคิดเห็นของตนเอง 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม แล้วด าเนินการประมวลผล
ข้อมูลทั้งหมดด้วยโปรแกรม Microsoft  Excel   
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    2.2 ข้อมูลตอนที่ 1 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วหาค่าร้อยละ ในรูปของตารางและแผนภูมิ 
    2.3 ข้อมูลตอนที่ 2 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปของตารางและแผนภูมิ    

    2.4 ข้อมูลตอนที่ 3  น ามาวิเคราะห์ข้อความและสรุปน าเสนอลักษณะเชิงคุณภาพ 

 จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าการแจกแบบสอบทั้งหมดจ านวน 70 ชุด 
สามารถเก็บคืนได้ จ านวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด และสามารถสรุปผลดังตาราง 4  
 

ตาราง 4 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
   หญิง 56 80.00 
   ชาย 14 20.00 
    รวม 70 100 
2.อายุ   
     20-30 ปี 2 2.86 
     31-40 ปี 16 22.86 
     41-50 ปี 21 30.00 
     51 ปีขึ้นไป 31 44.29 
     รวม 70 100 
3. การศึกษา   
     ประถมศึกษา 46 65.71 
     มัธยมศึกษา 10 14.29 
     อนุปริญญา 8 11.43 
     ปริญญาตรี 6 8.57 
     รวม 70 100 
4.รายได้ต่อเดือน   
     3,000 – 5,000 บาท 3 4.29 
     5,001 – 10,000 บาท 17 24.29 
   10,001 – 15,000 บาท 26 37.14 
   สูงกว่า 15,000 บาท 24 34.29 
    รวม 70 100 
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 จากตาราง 4 แสดงว่าสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 มีอายุ              
อยู่ระหว่าง 51 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.29 การศึกษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
65.71 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.14 ตามล าดับ                         
ซึ่งสามารถแสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

  
 

  
 

 

ภาพประกอบ 15  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตาราง 5 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ร้อยละความพึงพอใจ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการถ่ายทอดฯ      
   1.มีขั้นตอนการถ่ายทอดฯ เหมาะสม 92.00 8.00 - - - 
   2.กระบวนการถ่ายทอดฯ ตรงตามความต้องการ 85.00 15.00 - - - 
   3.ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ มีความเหมาะสม 94.00 6.00 - - - 
2.ประเด็นด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ        
   1.บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจติ 89.50 10.50 - - - 
   2.บริการด้วยความกระตือรือรน้  รวดเร็ว  ฉับไว 93.00 7.00 - - - 
   3.มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมการถ่ายทอดฯ 98.50 1.50 - - - 
3.ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        
   1.สภาพแวดล้อมและสถานท่ีจดัการถ่ายทอดฯ 97.50 2.50 - - - 
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   2.วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ ที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ   93.70 6.30 - - - 
   3.มีป้าย/สญัลักษณ์แสดงการถ่ายทอดฯ อย่างชัดเจน 92.50 7.50 - - - 
4.ประเด็นด้านคุณภาพ        
   1.ได้รับบริการอย่างประทับใจ 95.50 4.50 - - - 
   2.ได้เข้าร่วมฯ หรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 98.00 2.00 - - - 
   3.สามารถน าความรู้จากการเขา้ร่วมการถ่ายทอดฯ ไปใช้ประโยชน์ 100.00 - - - - 
5. ประเด็นวิทยากร        
   1.วิทยากรมีความรอบรู้ในเรื่องที่บรรยายเป็นอย่างด ี 97.90 2.10 - - - 
   2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดฯ ให้ผู้ฟังเข้าใจ 96.60 3.40 - - - 
   3.วิทยากรมีความสามารถในการตอบปัญหาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 94.40 5.6 - - - 
6.ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  93.60 6.4 - - - 

 

 จากตาราง 5 แสดงว่า ผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมการถ่ายทอดฯ ไปใช้ประโยชน์           
มากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมามีความพึงพอใจร้อยละ 98.5 มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมการ
ถ่ายทอดฯ และมีความพึงพอใจร้อยละ 98 ได้เข้าร่วมฯ หรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์  ซึ่งสามารถแสดง                   
ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 ผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจ 
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 1. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างยั่งยืน 

2. ควรมีกิจกรรมโครงการในลักษณะนี้ เพ่ือเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อเนื่อง อีกทั้งชุมชน
ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 3. เกิดนวัตกรรมให้กับชุมชน ที่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับการท่องเที่ยว 
 4. เป็นการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชน และเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มมากขึ้น 

 5. ต้องการให้มีการสร้างวิทยากรชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 25 ~ 
 

บทที่ 3  
 

การประเมินโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)  
 

 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ“หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัย              
ครบวงจร” โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ 1) บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง 2) บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบล
หนองกุงสวรรค์ 3) บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 4) บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า 5) บ้านยางสินไชย ต าบลเหล่า  
ปรากฏผลการประเมินตามเกณฑ์ตามแบบฟอร์มที่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนด ดังตาราง 6  

      ผู้เข้าร่วมประเมิน ผู้รับผิดชอบโครงการ/ทีมงาน  7  คน   กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ  70  คน 
      กรุณาใส่ตัวเลขความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อลงในช่อง “คะแนน” 1 = น้อยที่สุด 10 = มากที่สุด 

 

ตาราง 6 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ตามแบบฟอร์มที่ สป.อว. ก าหนด 
 

หัวข้อประเมิน คะแนน ข้อคิดเห็น 
 1. ข้อคิดเห็นต่อบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 
1.1 มีการรวบรวมความต้องการ ประเด็นปัญหาของชุมชน 10 จากจุดเริ่มต้นที่กลุ่มเกษตรบ้านหนองยาง 

ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพสิัย จงัหวัด
มหาสารคาม ได้พัฒนาสู่การเป็นศนูย์การ
เรียนรู้และเป็นต้นแบบของหมู่บ้านท่องเที่ยว
เกษตรปลอดภัยครบวงจร น าองคค์วามรู้
ถ่ายทอด สร้างฐานการเรยีนรู้อย่าง
หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
ทั่วไป พร้อมทั้งขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง 
ซึ่งถือเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
สู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรปลอดภยัครบวงจร 
ที่สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวใหก้ับคนใน
ชุมชน และเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ
อ าเภอโกสมุพิสัย และของจังหวัดมหาสารคาม
ต่อไป 

1.2 มีการวิเคราะหค์วามต้องการ เทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 10 
1.3 กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นความต้องการ 
       ของโครงการ 

9 

1.4 ห่วงโซ่คุณคา่ของการด าเนินงานสามารถท าให้ชุมชนพัฒนาให้ดีขึ้น 8 
1.5 การคัดเลือกเทคโนโลย/ีองค์ความรู้ที่น าไปใช้สามารถแก้ปัญหาให ้
      ชุมชนได้ 

8 

1.6 สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ  10 
1.7 แผนการด าเนินงานและวิธีการด าเนินการสามารถปฏิบัตไิด้จริง 10 
1.8 โครงการมีแนวโน้มที่จะพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนนวัตกรรมในอนาคต 9 

 2. การประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและสามารถปฏิบัตไิด้จริง 9 ชุมชนเป้าหมายมคีวามเหมาะสมกบัโครงการ 

ซึ่งจะมีทีมนักวิจัยด าเนินงาน มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
ซึ่งแต่ละทีมงานเป็นผู้เช่ียวชาญ มกีารจัด 
เตรียมองค์ความรู้ จดัเตรียม วสัดอุุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของชุมชน 

2.2 มีกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชน 
      ที่น าไปสู่การคัดเลือกองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

9 

2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานมีความเช่ียวชาญในการด าเนนิ 
      โครงการ 

10 

2.4 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและกระบวนการมีความเหมาะสมกับการพัฒนา 9 
2.5 มหีน่วยงานในพ้ืนท่ีมาร่วมในการด าเนินโครงการ 9 
2.6 มีการจดัเตรียม วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอต่อการ 
      ด าเนินงาน 

8 

2.7 แผนการด าเนินงานมีการปรบัให้เหมาะสมกับสถานการณ ์ 9 
2.8 โครงการไดด้ าเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 10 
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ตาราง 6 การประเมิน (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน คะแนน ข้อคิดเห็น 
2.9 มีกระบวนการในการตดิตาม และประเมินผลภายในโครงการ 10  
2.10 ภาพรวมของแผนงานที่เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ 
       โครงการ 

8  

3. การประเมินผลด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
3.1 กิจกรรมและระยะเวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 8 มีการบรรยายใหค้วามรูฝ้ึกปฏิบตัิ และ

หน่วยงานในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการ 

3.2 มีการก าหนดวิธีการ กระบวนการ ฝึกอบรม สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
      ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

9 

3.3 เทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอดสามารถแก้ปัญหาได้และกลุ่มเป้าหมายปฏิบัตไิด้จริง 10 
3.4 มีการจดัท ากรอบแนวคิด แผนด าเนินงาน และกลยุทธ์การพัฒนา 9 
3.5 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  10 
3.6 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 7 
3.7 มีกระบวนการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง 9 
3.8 มีการวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพัฒนางาน 9 
3.9 โครงการมีการเชญิหน่วยงานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนนุ 
     ให้โครงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

4. การประเมินผลด้านผลผลิต ผลลัพธ ์ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการส่งต่อโครงการ
(Output/Outcome/Impact/Effectiveness/Sustainability/Transportability Evaluation) 
 มิติด้านมูลค่าเพ่ิมที่ประเมินเป็นตัวเลขทางเศรษฐกจิ   
    4.1 เทคโนโลยีที่น าไปให้ชุมชนสามารถช่วยเพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่าย 9 1.เกษตรกรและผู้สนใจน าไปใช้

ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 50% 
2.ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.มีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม ชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
4.เกษตรกรอยูด่ีกินดี สุขภาพด ี
5.เส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย
แห่งใหม ่

    4.2 มีการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์หรือบริการทีไ่ด้รบัการพัฒนา  9 
    4.3 โครงการมีการเก็บข้อมูลรายได้ที่เพิม่ขึ้น หรือ รายจ่ายที่ลดลง  9 
    4.4 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยให้เกิดความเพยีงพอในการด ารงชีวิต 9 
    4.5 มีการค านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปแบบ B/C ratio (BCR) 8 

 มิติด้านคุณภาพชีวิต   
    4.5 โครงการมีส่วนช่วยเสรมิสร้างความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
         ให้กับสมาชิกของชุมชน 

10    มีจ านวนเกษตรกรและการเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น มีเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยไปยังหมูบ่้าน
อื่น ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

   4.6 โครงการมสี่วนช่วยให้เกิดการมีงานท าภายในชุมชนที่เพิ่มขึน้  
         และลดการออกไปท างานนอกชุมชนที่ห่างไกล 

10 

   4.7 โครงการมสี่วนช่วยสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก 10 
 มิติด้านสังคม ชุมชน   
   4.8 โครงการท าให้สมาชิกสามารถมองเห็นปัญหา เข้าใจ และหาแนวทางแก้ไข 
         ปัญหาร่วมกันได ้

10 เกษตรกรมีสุขภาพที่ดี เกิดฐานองค์
ความรู ้เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร
ผู้สนใจ    4.9 โครงการท าให้เกิดการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ใหม่จากวัฒนธรรมและ 

         ภูมิปัญญาของชุมชน 
9 

   4.10 โครงการช่วยสร้างการมสี่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีในการพึ่งพา 
           ช่วยเหลือกันในชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น 

10 
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ตาราง 6 การประเมิน (ต่อ) 
หัวข้อประเมิน คะแนน ข้อคิดเห็น 

 มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
  4.11 โครงการส่งเสริมใหม้ีการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 9 เกษตรกรปรับแนวคิดรู้จักค าว่า

เศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนพื้นที่
เกษตรเชิงเดีย่วมาเป็นแบบ
ผสมผสาน เลิกใช้สารเคมี เปลีย่นมา
ท าเกษตรปลอดภัย 100% 

  4.12 โครงการมีการสนับสนุนให้มีการเสรมิสร้าง/จดัหา/ใช้ทรัพยากรอื่นๆ  
          ที่ใช้ในกระบวนการผลติเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ส าคญัในท้องถิ่น  
          หรือมีการสร้างทดแทนท่ีใช้ไป 

9 

  4.13 โครงการมีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับการรกัษา 
          สภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชน 

10 

 มิติด้านด้านความยั่งยืนและการส่งต่อของโครงการ   
  4.14 มีการน าทรัพยากรและ/หรือภูมิปญัญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์/ 
          บริการ 

10 เป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้
ให้แก่ชุมชน เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและน า
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และมีอยูม่ีกิน มีรายได้ พึ่งพาตนเอง
ได ้

  4.15 ผลติภณัฑ์และบริการคณุภาพที่มีจุดเด่นและมลูค่าเพิ่มทีส่อดคล้องกับ 
          ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

9 

  4.16 ผลติภณัฑ/์บริการที่พัฒนาขึ้นเป็นท่ียอมรับในท้องตลาด มีแนวโน้ม 
          ขายเพิ่มขึ้น 

10 

  4.17 โครงการช่วยให้การท ากิจกรรมของกลุ่มมีแนวโน้มที่จะเกิดความต่อเนื่อง 10 
  4.18 มีการบรูณาการ ท างานรว่มกันกับหน่วยงานในจังหวัดหรือหน่วยงาน 
          ในพื้นที่ 

10 

  4.19 โครงการไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพ้ืนท่ี 5 
  4.20 กลุ่ม/ชุมชน ร่วมจัดสรรงบประมาณในการท าโครงการ 5 
5. การบริหารจัดการในการเข้ารบัการประเมิน 
  5.1 ผูร้ับผดิชอบโครงการมีการจัดเตรียมข้อมลูการน าเสนออนไลน์ครบถ้วน 10 การบริหารจัดการในการเข้ารับการ

ประเมินอาจจะไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ด าเนินโครงการเป็นพ้ืนท่ี
ห่างไกลจากจุดจ่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะส่งผลให้การ
น าเสนอข้อมูลรายงานต่อท่าน
คณะกรรมการ และสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
น่า2019 ที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดฯ 
อย่างเคร่งครัด แต่หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ เริ่มคลี่คลาย 
ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการในรูปเลม่จะสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 

  5.2 ผู้รับผดิชอบโครงการตอบขอ้ซักถามได้ครบถ้วน 10 
  5.3 ผู้รับบริการสามารถให้ข้อมลูการด าเนินโครงการได้ครบถ้วน 10 
  5.4 ผู้ประสานงานโครงการให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก 10 
  5.5 ภาพรวมในการเตรียมการรบัการประเมินโครงการ 10 
  5.6 ความโดดเด่นของโครงการ        9 
  5.7 โอกาสในการน าโครงการไปเป็นต้นแบบ/ประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอื่น   10 
  5.8 โอกาสในการต่อยอด/พัฒนาโครงการใหเ้กิดผลต่อการด าเนินธุรกิจ        9 
  5.9 ความพึงพอใจของผู้ประเมนิต่อภาพรวมของโครงการที่น าเสนอ 9 

สรุปคะแนน 523  
คิดเป็นร้อยละ  523x100/570 = 91.75 

 
 ช่ือผู้รับการประเมิน  อัจฉรี   จันทมูล  ตัวบรรจง 
                      วันท่ีประเมิน  ๑ กันยายน 2564 
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บทที่ 4 
 

การติดตามหลังการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

1. ข้อมูลในภาพรวม 

 การติดตามผลหลังการด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ“หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ
เกษตรปลอดภัยครบวงจร” โดยใช้แบบติดตามผลและการสอบถามข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
70 คน พร้อมการจัดเวทีถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการและเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง รายละเอียดดังสรุปผลดังนี้ 
 

ตาราง 7 ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รายการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ข้อมูลการติดตาม (ร้อยละ) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. การน าไปใช้ประโยชน์   
   1.1 สามารถน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชนไ์ด้จริง  100 น าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ในชุมชนสร้าง

ความเพียงพอในการด ารงชีวติ 
   1.2 ไม่สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ -  
2. มีการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด   
   2.1 หลังได้รับการถ่ายทอดทันที 75 องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการถ่ายทอด สามารถ 
   2.2 หลังได้รับการถ่ายทอดภายใน 1 เดือน 72 น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่บางเรื่องต้อง 
   2.3 หลังได้รับการถ่ายทอดมากกว่า 1 เดือน 84 ปรึกษาหารือกับกลุ่มก่อน เพื่อหาแนวทาง 
3. มีการน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่ออย่างไร  ร่วมกันพัฒนา  
   3.1 ถ่ายทอดขยายผลไปยังบุคคลในครอบครัว 85 

 
เพื่อคนในครอบครัวช่วยกันน าองค์ความรูไ้ป
พัฒนาผลผลิตใหไ้ด้คณุภาพยิ่งขึ้น 

   3.2 ถ่ายทอดขยายผลไปยังชุมชนอื่น 91  
   3.3 ถ่ายทอดประยุกต์เป็นองคค์วามรู้ใหม ่ 89 ช่วยเสริมสรา้งความรู้ และทักษะใหม่ๆ ในการ

ประกอบอาชีพให้กับสมาชิกเกษตรกร 
   3.4 ถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชน 87 เพื่อให้เกิดการสานต่อและสร้างเปน็ทีม

วิทยากรชุมชน 
4. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดสามารถลดรายจ่าย 
   ในครัวเรือนและช่วยเพ่ิมรายได้ต่อเดือนอย่างไร     

 1. จ าหน่ายผลผลิตได้มากข้ึน 
2. มีปริมาณการจดัซื้อเพิ่มขึ้น 
3. มีผลผลติเพียงพอต่อการบริโภค 
    ในครัวเรือน ท าให้ลดรายจ่ายในการซื้อ 

   4.1 น้อยกว่า 1,000 บาท - 
   4.2 1,001 – 2,001 บาท - 
   4.3 2,001 – 3,000 บาท - 
   4.4 3,001 – 4,000 บาท 3 
   4.5 4,001 – 5,000 บาท 15 
   4.6 สูงกว่า 5,000 บาท 82 
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2. การติดตามประเมินผล 

วันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 10:00-11:00 น. รับการตรวจติดตามและตรวจรายงานความก้าวหน้า
โครงการส่งเสริม วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับตัวแทนชุมชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 

 
 

ภาพประกอบ 17 รับการตรวจติดตามและตรวจรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
 

3. การสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 การด าเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ 2564 ได้ผลที่สอดคล้องและเป็นไปตามค่าเป้าหมายของ
โครงการทีก่ าหนดไว้  รายละเอียดดังตาราง 7 
 
ตาราง 8 แสดงค่าเป้าหมายและผลลัพธ์จากการด าเนินงานของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมายปีที่ 2  ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีน าเทคโนโลยีที่ไดร้ับการถ่ายทอดไปใช้ 
    ประโยชน์ 

คน 50 50 

2. จ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 150 มากกว่า 500 คน 
3. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด  
   3.1 ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาในบึงกุย  ด้วยระบบคิวอารโ์ค้ด 
   3.2 เครื่องปั่นด้ายแบบไฟฟ้า ใช้ในกระบวนการทอให้ไดม้าตรฐาน 
        และรวดเร็ว 

เรื่อง 1 2 

4. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด (ระบุชื่อ 
    ผลิตภณัฑ์)  

ผลิตภณัฑ์/ 
ผลงาน 

1 2 
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    4.1 ผ้าทอพื้นบ้านท่ีเกิดการใช้เครื่องมือช่วยในกระบวนการทอ 
         ให้ได้มาตรฐานและรวดเรว็ 
    4.2 ขนมถั่วตัดที่ได้มาตรฐาน อย. 
5. จ านวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลย ี
    ที่ถ่ายทอด  

คน 2 5 

6. ประมาณการผู้น าเทคโนโลย/ีองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 50 70 
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 93.60 
8. ประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกจิที่เกิดขึ้น บาท สูงกว่า 1,500,000 บาท สูงกว่า 1,500,000 บาท 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

 

 
เขียนที่ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพสิัย         

        จังหวัดมหาสารคาม  44140 
ที่อยู่   หมู่ที่  9 บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
 อ าเภอโกสมุพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 44140 

วันที ่  27 เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2564 
เร่ือง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    ด้วยข้าพเจ้านางสงัด ดวงโทลา ต าแหน่งในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองยาง หมู่ที่ 9 ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพสิัย 
จังหวัดมหาสารคาม  และสมาชิกจ านวน 67 คน  มีความต้องการจะน าความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหา
และพัฒนาหมู่บา้น/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
      1. ยกระดับผลผลติปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
      2. น าเทคโนโลยีด้านเครื่องมือมาใช้ในการผลติผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ แปรรูปสมุนไพรชาเชียงดา 
ก้อนเห็ด ไข่เคม็สมุนไพร ฯลฯ 
      3. สร้างวิทยากรชุมชน / มัคคุเทศก์ชุมชน 
      4. สร้างระบบตลาดชุมชน ระบบตลาดออนไลน์ใหม้ีอัตลักษณ์ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยนื 
      5. การท าปา้ยบอกทางสัญลักษณ์เชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 
               ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ประสานงานในเบื้องตน้กับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุชื่อหน่วยงานและ 
ผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 

1      1. หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม  
      2. หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์  
สีบุญเรือง / อาจารยจ์ตุภมูิ จวนชัยภูม ิ
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  จักเป็นพระคณุยิ่ง 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
         ( นางสงัด  ดวงโทลา ) 
            ผู้แสดงเจตจ านง 
 
 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์

1 นายบรรจง  แสนยะมลู บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

ปราชญ์
ชาวบ้าน 

ความมั่นคงด้านแหล่งอาหาร  
ข้าวอินทรีย์ พืชผัก สมุนไพร 

2 นายบุญช่วย  ขรรค์แก้ว บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

3 นางพวงเพชร  เภกอง บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

4 นางประภาภรณ์  กุลศร ี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

5 นางวิภาภรณ์  ภักดียา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

6 นางศรีสุดา แก้วจันทรา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

7 นางสายสวาท สิงห์บัญชา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

8 นายสงวน  สีขันต ี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

9 นายสมทรง แดนวงดอน บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

10 นางพัชรี  จ าเริญรักษ์ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

11 นางประเที่ยง  ชินบุตร บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

12 นายวิชิต  เภกอง บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

13 นายจรสั  นาทองคูณ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

14 นางถนอม  สีเห็มทอง บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

15 นายบุญรอด  ไกรยะราช บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

16 นายณรงค์  แสนวิชัย บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

17 นายสุรยิน  พิมพ์บีง บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

18 นายธนวันต์  สีจองแสง บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  
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19 นางร าไพ  ปัญยาง บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

20 นางทองทิพย์  โพธิ์ข่ี บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

21 นางทองทิพย์ ถุงทันพิมพ์ บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

22 นางวงเดือน  แพนพา บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

23 นางพรรณี แสนวิชัย บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

24 นางอรุณ แสนวิชัย บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

25 นางอภิญญา ศรสีวัสดิ ์ บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

26 นางค าแปง นามโยธา บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

27 นางสมหมาย ทองมา บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

28 นางอ่อนสี เภกอง บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

29 นางสดใจ เทียบแสน บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

30 นางทองสุข  ทับสอน บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

31 นางสมร เดยะด ี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

32 นางอ่อนสา  สีทอง บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

33 นางสุทิน  ดวงโทลา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

34 นางค าเพียร  สงแซม บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

35 นายบัณฑติ เหล่าทองสาร บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

พ้ืนที่ท าเกษตร นาอินทรีย์ 291 ไร่  
( กรมการข้าว ) 

พืชผักสมนุไพร 69 ไร่ 
 (กรมวิชาการเกษตร) 

รวม 360 ไร่ 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ   
ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์

1 น.ส.ศรีนวล  โพธิ์ขี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

ประธาน 
 

ความมั่นคงด้านแหล่งอาหาร  
ข้าวอินทรีย์ พืชผัก สมุนไพร เลีย้งวัว 

2 นางสมจิตร สีขันต ี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

รองประธาน  

3 น.ส. ผกามาส แสนวิชัย บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

เลขานุการ  

4 น.ส. สัจจา  ดวงราช บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

บัญช ี  

5 นางอุไล  ดวงลาด บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

เหรัญญิก  

6 น.ส. อรนิมิต คามูลทา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

ประชาสมัพันธ์  

7 นายพรมมา มาตรสงคราม บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

กรรมการ  

8 นายเพชรอุดร แก้วเนตร บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

กรรมการ  

9 นายไสว  แก้วจันทรา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

กรรมการ  

10 นายสมจติร  พาชัย บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

11 น.ส. จวน  โพธ์ิขี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

12 นางหนูเกณฑ์ อุทสิงห ์ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

13 นายสมหมาย แสนวิชัย บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

14 นางทองสี เภกอง บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

15 นายสมัคร ไชยด ี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

16 นางขวัญใจ พรมแม้น บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

17 นายสุนทร บุตรโคตร บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัหาสารคาม 

สมาชิก  

พ้ืนที่ท าเกษตร นาอินทรีย์ 139 ไร่  
(กรมการข้าว) 

พืชผักสมนุไพร 23 ไร่ 
 (ยังไม่ได้รับรอง)  

รวม 162 ไร่ 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ   
ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์

1 นางสายสวาท สิงบัญชา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

ประธาน 
 

ความมั่นคงด้านแหล่งอาหาร 
ข้าวอินทรีย์ พืชผัก สมุนไพร  

2 นางสงัด  ดวงโทลา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

รองประธาน  

3 นางวงษ์ทัย  ดวงก้อม บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เลขานุการ  

4 นางรัญจวนจิตร  รัชรินทร ์ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

บัญช ี  

5 นางวิภาภรณ์  ภักดียา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เหรัญญิก  

6 นายสัมฤทธ์ิ ละมุลตร ี บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง    
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

ประชาสมัพันธ์  

7 นางจันดี เถื่อนค าแสน บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

กรรมการ  

8 นางหนูทิพย ์ กอนไธสง บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

กรรมการ  

9 นางอ านวย พิมดา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

กรรมการ  

10 น.ส.วัลย์วิมล ภมูิชัย บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

11 นางมะลิวรรณ มุระดา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

12 นางล าไพ วรรณพฤกษ์ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

13 นายเกิด  พรมรัตน ์ บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง   
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

14 น.ส. ทวี ทองมา บ้านหนองยาง ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

15 นายกุศล สลีะมุลตร ี บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

สมาชิก  

พ้ืนที่ท าเกษตร นาอินทรีย์ 65 ไร่ 
(กรมการข้าว) 

พืชผักสมนุไพร 11 ไร่ 
(กรมวิชาการเกษตร) 

รวม 76 ไร่ 
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เขียนที่ บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค ์
 อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม  44140 
ที่อยู่   หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าโพธิ ์ ต าบลหนองกุงสวรรค ์
 อ าเภอโกสมุพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 44140 

วันที ่  27 เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2563 
เร่ือง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
       ด้วยข้าพเจ้า นายสุภาพ  สาคุณ  ต าแหน่งในหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองกุงสวรรค์ 
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  และสมาชิกจ านวน 16 คน มีความต้องการจะน าความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปญัหา ความต้องการที่จะน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไปใช้ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
  1. การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตขนมถั่วตัดใหไ้ด้มาตรฐานและรวดเร็ว 
  2. การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในระบบน้ า เพื่อควบคุมอุณหภูมิในโรงเหด็ และช่วยในการ
เพาะปลูกผลผลติทางการเกษตรปลอดภัย เช่น กะหล่ าปลีพันธุ์ออท่ัมที่มีช่ือเสียงของบ้านเหลา่โพธิ์ 
  3. การท าป้ายบอกทางสัญลักษณ์เช่ือมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 
  4. จัดท าคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว/แพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 

ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุช่ือหน่วยงานและ
ผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 

1 1. หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  นายปราโมทย์ วัฒนะ  
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม  
  2. หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุมศักดิ์  สีบุญเรือง / อาจารย์จตภุูมิ จวนชัยภูม ิ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  จักเป็นพระคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

   
        ( นายสุภาพ  สาคณุ ) 
            ผู้แสดงเจตจ านง 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ   
ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์

1 น.ส.เพ็ญนี สีลาโคตร บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ถั่วตัด พืชผักปลอดภัย 
เห็ด โฮมสเตย ์

2 นางพรรณณ์ี  แดนศิร ิ บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

3 นายพรมมี สีลาโคตร บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

4 นางหงษ์ สีภักด ี บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

5 นางวิชิต จันทร์ส ี บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

6 นางนาฏรัชดา สลีาโคตร บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

7 นายสมนึก ถาสีทะ บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

8 นางบุญจันทร์ สีเจียง บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

9 นายพุฒทา สุมิยัน บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

10 นางนวลจันทร์ สลีาโคตร บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

11 นายแสงดาว วชิรัตนพงษ์เมธ ี บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

12 นายบุญดา ดวงก้อม บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

13 นางสมดี พลพวก บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

14 นางอ าพร ดรบัณฑิต บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

15 นางเข็มทอง ป้องค าหาญ บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

16 นายชัชวาล ป้องค าหาญ บ้านเหล่าโพธิ์  ต าบลหนองกุงสวรรค ์
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  
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เขียนที่ บ้านหนองแคน ต าบลเหลา่ 
 อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม  44140 
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน  ต าบลเหล่า 
 อ าเภอโกสมุพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 44140 

วันที ่  27 เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2563 
เร่ือง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
       ด้วยข้าพเจ้า นายบุญมี  ถาอ่อนสี  ต าแหน่งในหมู่บ้าน ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ต าบลเหล่า อ าเภอ
โกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม  และสมาชิกจ านวน 6 คน มีความตอ้งการจะน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีป
แก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
  1. ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาต ิ
  2. การเทคโนโลยีด้านมอเตอร์ปั่นด้ายมาช่วยในกระบวนการทอผ้าให้ได้มาตรฐานและรวดเร็ว 
  3. การท าป้ายบอกทางสัญลักษณ์เช่ือมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 
  4. จัดท าคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว/แพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 

ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุช่ือหน่วยงานและ
ผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 

1 1. หน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม /สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ช่ือผู้ประสานงาน นางนิ่มนวล จันทรุญ , นายธนกร  จันทะดวง 
  2. หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุมศักดิ์  สีบุญเรือง / อาจารย์จตภุูมิ จวนชัยภูม ิ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  จักเป็นพระคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
         ( นายบุญมี  ถาอ่อนสี ) 
            ผู้แสดงเจตจ านง 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
  

ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์
1 นายเคนศรี  แสนฮาม บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 

อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผ้าทอพื้นบ้าน 

พืชผักปลอดภยั  
2 นายบุญมี ถาอ่อนส ี บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 

อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  

3 นางบุญเพ็ญ ถาแสง บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

4 นางมยุรี แสงฮาม บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

5 นางบังอร บุบปับผา บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  

6 นางอาภรณ์ ถาเจริญ บ้านหนองแคน ต าบลเหล่า 
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร  
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เขียนที่ บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย 
 อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม  44140 
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 บ้านยางใหญ่  ต าบลยางน้อย 
 อ าเภอโกสมุพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 44140 

วันที ่  27 เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2563 
เร่ือง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
       ด้วยข้าพเจ้า นายจ านง  สมบูรณ์  ต าแหน่งในหมู่บา้น ผู้ใหญบ่้านบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลยางน้อย 
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  และสมาชิกจ านวน  21  คน มีความต้องการจะน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปญัหา ความต้องการที่จะน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไปใช้ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
  1. การพัฒนาผลติภณัฑ์จลุินทรีย์จากจาวปลวก 
  2. การผลติและแปรรูปสมุนไพร แปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 
  3. การพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งน้ าธรรมชาติ (กุดใหญ-่กุดกอก) เพื่อการท่องเที่ยว 
  4. การท าป้ายบอกทางสัญลักษณ์เช่ือมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 
  5. จัดท าคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว/แพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 

ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุช่ือหน่วยงานและ
ผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 

1 1. หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  นายปราโมทย์ วัฒนะ  
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม  

1 2 หน่วยงาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน   
อาจารย์ ดร.ปารณีย์  บุญไชย  
  3. หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุมศักดิ์  สีบุญเรือง / อาจารย์จตภุูมิ จวนชัยภูม ิ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  จักเป็นพระคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
      ( นายจ านง  สมบูรณ์ ) 
          ผู้แสดงเจตจ านง 
 
 
 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
 ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์

1 นายจ านง  สมบูรณ ์ บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ใหญ่บ้าน จุลินทรีย์จาวปลวก 
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

2 นางมณี  สมบรูณ ์ บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
3 นางพรภิวรรณ 

เหลาประเสริฐ 
บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  

4 นายประเชิญ  
มาตงามเมือง 

บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  

5 นางสมพาน พันทะสาน บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
6 นางเสาร์ สีจันโคตร บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
7 นางนงเยาว์ เสนาหนอก บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
8 นางบัวบาน ค าจุลลา บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
9 นางพิษ วงศ์อินตา บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
10 นายด ารสั สีพลไกร บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
11 นางณัชยา สะตะ บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
12 นางวัชราภรณ์ สีมีงาม บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
13 นางสุนทร หล่มศร ี บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
14 นางเพ็ญศรี ศรบาล บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
15 นางทองแดง สาวัตร บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
16 นายสวาท ทิพย์ไสยาษ ์ บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
17 นางเกษร เทพก าจร บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
18 นายสาคร สาริกุล บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
19 นายอุบล สีพลหงษ ์ บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
20 นางสงวน กันยาเถือน บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
21 นางจิรนุช บ ารุงสุข บ้านยางใหญ่ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
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เขียนที่ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก 
 อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม  44140 
ที่อยู่   หมู่ที ่8 บ้านหัวขัว  ต าบลแก้งแก 
 อ าเภอโกสมุพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 44140 

วันที ่  27 เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2563 
เร่ือง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชือ่/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
       ด้วยข้าพเจ้า นายอติเทพ นาสมฝัน ต าแหน่งในหมู่บ้าน ผู้ใหญบ่้านบ้านหัวขัว หมู่ที่ 8 ต าบลแก้งแกอ าเภอโกสมุพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  และสมาชิกจ านวน 27  คน มีความต้องการจะน าความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหา
และพัฒนาหมู่บา้น/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
  1. การจัดการตลาด การเพิม่ช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
  2. เพิ่มผลผลติปลอดภัย และผลักดันสู่สวนเกษตรชุมชนที่พร้อมจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว 
  3. การท าป้ายบอกทางสัญลักษณ์เช่ือมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 
  4. จัดท าคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว/แพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจร 
  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าประมงพ้ืนบ้าน  
  6. ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาในบงึกุย เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผูส้นใจที่เข้ามาเที่ยวชมบึงกุย 

ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุช่ือหน่วยงานและ
ผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 

2 1. หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  นายปราโมทย์ วัฒนะ  
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
  2. หน่วยงาน สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  นางสาวเปรี้ยว  สุปันตี  
  3. หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุมศักดิ์  สีบุญเรือง / อาจารย์จตภุูมิ จวนชัยภูม ิ

1 4. หน่วยงาน สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ช่ือผู้ประสานงาน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี  ไทเมืองพล 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  จักเป็นพระคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
         ( นายอติเทพ  นาสมฝัน ) 
             ผู้แสดงเจตจ านง 
 
 
 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
 ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์

1 นายอติเทพ  นาสมฝัน บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ผู้ใหญ่บ้าน -สวนเกษตรชุมชน  
-ผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย 

2 นางอุไร นาสมฝัน บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
3 นางทองจันทร์ สาบุตร บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
4 นางสมยง ค าสิทธ์ิ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
5 นางรัชนี บุดส ี บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
6 นางจุฑารัตน์ สีพุธเดช บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
7 น.ส.สมปอง แสนบรสิุทธ์ิ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
8 นางสุภาพร วงศ์เบาะ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
9 น.ส.ณัฐชนก หารชุมเศษ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
10 น.ส.สมบัติ ศรีวังแก บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
11 นางประยูร พรมส ี บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
12 นางเข็มพลอย หอมด ี บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวดัมหาสารคาม เกษตรกร  
13 นางค ามวน ค ามูลคร บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
14 นางพรพิจิตร หลังภาพ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
15 นายเฉลมิชัย โตเล็ก บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
16 นางใบ มะโนธรรม บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
17 นางศศิพร กองสูญ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
18 นางไพวรรณ พัตรพัก บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
19 น.ส.ขนิษฐาน วันละพา บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
20 นางจันดา ลาโยธ ี บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
21 นางบุญล้อม สดีาชมภ ู บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
22 นางพัสมัย ภูกิ่งพลอย บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
23 นางพนารัตน์ ไชยปราบ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
24 นางสมสี ศรีวังแก บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
25 นางจันทร์ หล้าเทพ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
26 นางตุ๋ย ไชยปราบ บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
27 นางทองสี ศรีวังแก บ้านหัวขัว ต าบลแก้งแก อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร  
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เขียนที่ บ้านดอนตูม ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสมุพิสัย 
         จังหวัดมหาสารคาม  44140 
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  

อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 44140 
วันที ่  27 เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2563 

เร่ือง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
       ด้วยข้าพเจ้า นายชูศักดิ์ วงษ์ชารี ต าแหน่งในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกจ านวน 9 คน มีความต้องการจะน า
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปญัหา ความต้องการที่จะน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
  1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าประมงพ้ืนบ้าน  
  2. ฐานข้อมูลชนิดพันธ์ุปลาในบึงกุย เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผูส้นใจที่เข้ามาเที่ยวชมบึงกุย 
  3. จัดท าคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว/แพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุช่ือหน่วยงานและ
ผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 

2 1. หน่วยงาน สาขาวิชาการประมง  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ช่ือผู้ประสานงาน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี  ไทเมืองพล 
  2. หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ช่ือผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุมศักดิ์  สีบุญเรือง / อาจารย์จตภุูมิ จวนชัยภูม ิ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย   จักเป็นพระคณุยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
    ชูศักดิ์  วงษ์ชารี 
  (           นายชูศักดิ์  วงษ์ชารี         ) 
                 ผู้แสดงเจตจ านง 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชกิในหมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ   
  

ล าดับ ชื่อ/สกลุ ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ ์
1 นายชูศักดิ์  วงษ์ชารี บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  

อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 
ผู้ใหญ่บา้น ประมงพ้ืนบ้าน 

ผักอินทรีย ์
2 นายประหยัด บุญมา บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  

อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 
ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน 
ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์

3 นางทองศรี สุทธรัง บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์

4 นางค าจันทร์ ขานพล บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์

5 นายบุญมี สุนิพรม บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์

6 นางสาวนิพาพร สุนิพรม บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์

7 นางอ าพร  สุทธรัง บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์

8 นางพินทอง นามโยธา บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์

9 นางประพา พรมรตัน ์ บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

เกษตรกร ประมงพ้ืนบ้าน 
ผักอินทรีย ์
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ภาพประกอบ 18  แผนที่เช็คอิน อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

เส้นทางท่ี 1  ตัวเมืองอ าเภอโกสุมพิสัย – บ้านดอนตูม ต าบลเหล่า  
พระพุทธมิ่งเมือง 
 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอ าเภอโกสุมพิสัย องค์พระมีลักษณะแค่ครึ่งท่อนบน สลักด้วย 
หินศิลาแลง ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางโกสุม อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโกสุมพิสัยไปทางทิศเหนือประมาณ 300 
เมตร สร้างในสมัยใด ใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอ านาจ                   
ราว พ.ศ. 1300-1700  
 
วนอุทยานโกสัมพี  
 เป็นป่าดิบแล้ง มีพ้ืนที่ 130 ไร่ ผืนป่ามีต้นยางนาและต้นข่อยจ านวนมากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ               
วนอุทยานแห่งนี้มีลิงแสมขนสีทองอาศัยปะปนอยู่กับลิงแสมขนสีเทาธรรมดากว่า 800 ตัว ซึ่งลิงแสมขนสีทองพบ
เพียงแห่งนี้แห่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข 208 ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม
ประมาณ 28 กิโลเมตร  
 
บึงกุย  
 หนองน้ าขนาดใหญ่ พ้ืนที่ 2,750 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลหัวขวาง ต าบลแก้งแก และต าบลเหล่า 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีสิ่งก่อสร้างที่มีสัญลักษณ์ของสะดืออีสาน “บึงกุย” เป็นหนองน้ ามีความ
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อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและสัตว์น้ านานาชนิดอาศัยอยู่หนาแน่น จนท าให้น้ าเหม็นคาว จึงเรียกว่า “บึงกุย”  
ชาวบ้านโดยรอบได้อาศัยบึงกุยเป็นแหล่งประมงท ามาหากิน  
 
ตลาดชุมชน 
 จ าหน่ายพืชผักเกษตรปลอดภัยที่ชาวบ้านปลูกไว้ริมฝั่งตรงข้ามกับหนองน้ าบึงกุย และมี กุ้ง หอย ปู ปลา
หลากหลายชนิดที่ชาวบ้านจับขึ้นมาจากบึงกุย 
 
เส้นทางท่ี 2  บ้านยางสินไชย ต าบลเหล่า 
ทุ่งดอกกระเจียว 
 ทุ่งดอกกระเจียวพันธุ์ปทุมมา แดงชาโดว์ เป็นพืชทนแล้ง ล าต้นสะสมอาหารอยู่ใต้ดินแบบเหง้า ให้ดอก
ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ดอกมีรูปทรงกระบอกสีสันสวยงาม จนได้รับฉายาว่า “สยามทิวลิป” เป็นอีก
หนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สวยงามของทุ่งดอกกระเจียวที่เบ่งบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวชม 
 
เส้นทางท่ี 3 บ้านหนองแคน  ต าบลเหล่า 
ถักทอผืนผ้าพื้นเมือง 
 ผ้าพ้ืนเมืองลายโบราณ ที่ชุมชนได้ร่วมกันถักทอด้วยความประณีต สวยงาม บ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิม เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พร้อมจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นของฝากของที่ระลึกที่ทรงคุณค่า
สวยงาม 
 
เส้นทางท่ี 4 บ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค์  
 ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจ าปี 2554 
 และหมู่บ้านปศุสัตว์พัฒนา ชนะเลิศระดับภาค ประจ าปี 2534 
สวนป่าสมุนไพร 
 ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนที่วัดบ้านเหล่าโพธิ์ ต าบลหนองกุงสวรรค์ เช่น 
ฝาง สรรพคุณบ ารุงโลหิต ขับเสมหะ แก้ร้อนใน มะค่าโมง สรรพคุณ ประคมแก้ฟกช้ า ปวดบวม ขับพยาธิ                   
แก้ริดสีดวงทวารหนักสะเรียม สรรพคุณ เจริญอาหาร หว้า สรรพคุณ แก้ท้องร่วง ลดน้ าตาลในเลือด 
พระทันใจ 
 ประดิษฐาน ณ วัดบ้านเหล่าโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเหล่าโพธิ์ร่วมกันสร้างแล้วเสร็จภายใน                  
วันเดียว 
 
พระองค์ด า 
 ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดบ้านเหล่าโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิองค์สีด าทั้งองค์ สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.2556 
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โรงเรือนเห็ด 
 เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว สามารถเพาะได้ง่าย ให้ผลผลิตจ านวนมาก เนื้อนุ่ม ปราศจากสารเคมีและ
สิ่งเจือปนเพื่อให้ผลผลิตที่ปลอดภัย สรรพคุณช่วยเรื่องลดไขมันในเส้นเลือด และบ ารุงหัวใจ 
 
ไร่นาสวนผสม 
 เน้นการท าเกษตรปลอดภัยทุกประเภท โดยเฉพาะมีการปลูกกะหล่ าพันธุ์ออทั่ม ที่ ให้ผลผลิตสูง 
นอกจากนี้ในพ้ืนที่เกษตรมีการขุดร่องน้ า ขุดสระส าหรับเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีการปลูกไม้ผลทุกชนิด ปลูกพืช
สมุนไพร พืชผักสวนครัว ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน มีการเลี้ยงปลาธรรมชาติ เลี้ยงหอย
ขม เลี้ยงปูนา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ผลผลิตสามารถจ าหน่ายในชุมชนและสร้างรายได้อย่างงดงามให้กับ
ชาวบ้าน 
 
ขนมถั่วตัด 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ มีโรงงานผลิตขนมถั่วตัด ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน อย. เรียบร้อยแล้ว ขนมมีความอร่อยและความกรอบไม่เหมือนใคร เป็นที่ต้องการของตลาดสามารถ
สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี 
 
โฮมสเตย์วิถีท้องถิ่น 
 เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน บริเวณ
รอบๆ ชุมชนมีความร่มรื่น สะอาดปราศจากถังขยะ หน้าบ้านของทุกครัวเรือนสวยงามไปด้วยการปลูกพืชผักสวน
ครัวปลอดภัย ส่วนหลังบ้านมีการเลี้ยงเป็ด ไก่ และปลาไว้เป็นอาหาร มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับความมีอัธยาศัยไมตรีและความเป็นมิตรที่ดี  บวกกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าบ้าน 
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพแก่นักท่องเที่ยว พร้อมชมการแสดงของกลุ่มเยาวชน ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
และรับประทานอาหารพื้นบ้านที่แสนอร่อย 
 
เส้นทางท่ี 5 บ้านหนองยาง  ต าบลหัวขวาง ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 เป็นหมู่บ้านที่เน้นการท าเกษตรผสมผสาน โดยคุณบรรจง แสนยะมูล ปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยการน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาลงมือปฏิบัติในสวนของตนเอง และขยายแนวความคิดต้นแบบ สู่การเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ให้กับคนในชุมชนรอบข้าง เกิดวิสาหกิจชุมชน เกิดเครือข่าย ไร่แสนดีคือต้นแบบน าความเปลี่ยนแปลง ความอุดม
สมบูรณ์ ความมั่งค่ังความยั่งยืนมาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง  

 
 ทั้งนี้ข้อมูลแผนที่เช็คอิน อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถสืบค้นหรือหรือดาวโหลดไฟล์                
ได้ทาง https://rinac.msu.ac.th/Ebook/Kosumphisaibook.pdf 
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การประชุมหารือกับทีมวิจัย การติดตามให้ค าปรึกษาเพิ่มเติม ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน  
     จากการด าเนินกิจกรรมโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” ในครั้งนี้ ได้มี
การวางแผนการด าเนินงานกับทีมวิจัย การลงพ้ืนที่ การติดตามผล และร่วมถอดบทเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ศักยภาพของชุมชนให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และยกระดับผลผลิตปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันที่จะขับเคลื่อนให้กลุ่มเกษตรในชุมชนสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลิต
ตนเอง และมีรายได้เพ่ิมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม ซึ่งเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับอ าเภอโกสุมพิสัยและ
จังหวัดมหาสารคามได้เป็นอย่างดี และการถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนในครั้ งนี้ ได้ทบทวนและวางแผนการ
ด าเนินงาน ให้มีสอดคล้องและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 
 
ภาพประกอบ 19 หัวหน้าโครงการปรึกษาหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    ร่วมฤดี พานจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ  เพ่ือวางแผนการท างานในการ 
    เข้าศึกษาและส ารวจชนิดพรรณปลาที่บึงกุย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
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ภาพประกอบ 20 การศึกษาและส ารวจชนิดพรรณปลาที่บึงกุย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ 21 ติดตามให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติม ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน 
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ภาพประกอบ 22 การน าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ติดตามพระองค์ท่านได้สนใจเลือกผลผลิต 
  ของกลุ่มเกษตรกร 
 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หลาย ๆ คลัสเตอร์ การออกมาตรการเฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุมในพ้ืนที่สูงสุดของจังหวัดมหาสารคาม และล่าสุดจากการพบการระบาดของไวรัสโควิด                  
กลายพันธุ์ชนิดใหม่ (โอไมครอน) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ประกาศยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล ดังที่
ทราบแล้วนั้น หรือแม้แต่การประกาศของกรมประมงตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 95 ง หน้า 99 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ก าหนดพ้ืนที่ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงในพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 
สิงหาคม 2564 โดยจังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในจังหวัดประกาศห้ามนั้น หรือแม้กระทั่งการติดตามและ
ประเมินผลโครงการของคณะกรรมการในรูปแบบออนไลน์ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานในวันดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ในพ้ืนที่ชุมชนไม่เสถียร ฯลฯ ปัญหาอุปสรรคที่ยกตัวอย่างเหล่านี้ส่งผลกระทบให้การด าเนินกิจกรรมโครงการ              
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ ต่างให้ความส าคัญและพยายามด าเนินกิจกรรมโครงการ               
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเกษตรกรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชนโดยส่วนรวม โดยหวังว่าชุมชนจะพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร                   
ได้อย่างยั่งยืน  


