รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาสัตวศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โครงการนอม
นําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง
ไสเดื อน หลักสู ตรเทคนิ คการสั ต วแพทย สาขาวิช าสั ตวศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 ได จัดทํ าขึ้น เพื่ อ
รายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรขอมูลการดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานไปใชในการพัฒนาการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป ซึ่งจะเกิดประโยชนตอคณาจารย และนักศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดเขา
รวมโครงการ อีกทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีและ งานวิจัยไปใชในการถายทอดองคความรูและ
สรางเครือขายการเรียนรูระหวางสถานศึกษาและชุมชน ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล
การดําเนินงานเลมนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานหรือบุคคลที่สนใจไมมากก็นอย เพื่อรวมกันพัฒ นา
อาจารย นักศึกษาและบุคคลในชุมชนใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นไป

สารบัญ
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
ภาคผนวก

บทนํา
วิธีการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินการ

หนา
1
8
13
26
31

1
สวนที่ 1
สวนนํา
หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม (หรือการเกษตรแบบผสมผสาน) เปนแนวทาง
ในการพั ฒ นาที่ นํ าไปสู ความสามารถในการพึ่ งตนเองในระดั บ ต าง ๆ อยางเปน ขั้น ตอน โดยลดความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี บนพื้นฐานของความรูและการมีคุณธรรม การเกษตรแบบผสมผสาน เปนการทํา
กิจกรรมหลายๆอยางในพื้นที่เดียวกัน ทั้งกิจกรรมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
สามารถเกื้อกูล ประโยชน ซึ่งกั น และกัน โดยการใชทรัพยากรทีมีอยู เชน ที่ดิน น้ํา แรงงาน และทุน อยาง
เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการลดคาใชจายในการผลิต ตลอดจนนําวัสดุเศษเหลือมาใชให
เกิดประโยชน
ไสเดือนเปนสัตวที่มีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่งตอระบบนิเวศ ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ มี
คุณประโยชนอยางยิ่งในการสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ เนื่องจากเปนสัตวที่อาศัยอยูในดิน โดยทําหนาที่ยอย
สลายเศษซากพืช สัตว และแมแตกองมูลสัตว (decomposer)จึงเทากับเปนการพรวนดินและสรางอินทรียสาร
ให กั บ ดิ น ทํ าให ดิ น ร ว นซุ ย เหมาะต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ไส เดื อ นดิ น ยั งทํ าหน าที่ ป รั บ อนุ ภ าคดิ น ให
เหมาะสม เกิดชองวางในดิ นถายเทน้ํา อากาศได รากพืชสามารถชอนไชได หนาที่ในเชิงนิ เวศดังกลาวเป น
ปจจัยสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศในปาเขตรอน นอกจากนั้นมนุษยยังไดผลประโยชน
จากิจกรรมทางธรรมชาติดังกลาวเปนอยางมาก โดยเฉพาะในดานเกษตรกรรม และการจัดการสิ่งแวดลอม
ปจจุบันหลายๆประเทศทั่วโลกมีการนําไสเดือนมาใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน การนําไสเดือนมาชวยใน
การกําจัดขยะ และการผลิตปุยชีวภาพที่เรียกวาปุยหมักมูลไสเดือน ที่กําลังเปนหัวใจสําคัญของระบบเกษตร
อินทรีย (Sinha, 2010) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไสเดือนในระบบเพาะเลี้ยงนั้นไดดําเนินแลว โดยการใชเศษวัสดุ
เหลือใชจากการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และใชเศษผักจากตลาดบานธาตุ โดยผลผลิตที่ไดคือปุย
หมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนที่มีคุณคาของสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งสามารถ
นํามาใชแทนปุยเคมีได การเพาะเลี้ยงไสเดือนแบบเกษตรอินทรีย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขณะนี้ได
มีการถายทอดสูประชาชนที่สนใจไปแลวบาง เชน งานสัปดาหวันวิทยาทศาสตรในเดือนสิงหาคมที่ผานมา และ
มีการนํามาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้สาขาวิชาสัตวศาสตรไดตระหนักถึงการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการเกษตรซึ่งถือเปนหัวใจหลัก
ของประเทศให มี ความยั่ งยื น โดยการนํ าองค ความรูพื้ น ฐานอัน เกิดจากงานวิจัย ถายทอดสูเกษตรกร โดย
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เกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดจริง การบริการวิชาการของสาขาวิชาสัตวศาสตรจะเนนเกษตรกร
และประชาชนทั่วไปจากทั่วจังหวัดสกลนครที่สนใจ โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติที่ปะชาชนรูจักดี นั่นคือ
ไสเดือน มาทําการเพาะเลี้ยงในระบบอยางงายแตเกิดประโยชนสูงสุดโดยประชาชนสามารถกําจัดวัสดุเหลือใช
ทั้งจากครัวเรือนหรือจากการเกษตร โดยผลพลอยไดจากการกําจัดวัสดุเหลือทิ้ง ยังไดปุยอินทรียที่มีศักยภาพ
สูง สามารถนําไปใชเพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี ทั้งยังไดน้ําหมักมูลไสเดือนที่มีประสิทธิภาพไมยิ่งหยอนไปกวา
น้ํ า หมั ก จุ ลิ น ทรี ย EM ทั้ ง ๆ ไป การนํ าปุ ย อิ น ทรี ย ที่ ได จ ากกระบวนการหมั ก ของไส เดื อ นมาใช ในระบบ
การเกษตรจะสงผลดีตอระบบดิน โดยเปนการเติมจุลินทรียลงในดิน ทําใหดินมีคุณภาพ สามารถฟนฟูสภาพดิน
ที่เสื่อมโทรมใหกลับมาดีไดโดยไมตองพึ่งปุยเคมี เมื่อดินดี พืชผลทางการเกษตรก็จะดีตามไปดวย เมื่อพืชผล
ทางการเกษตรดีกจ็ ะทําใหประชาชนมีสุขภาพรางการแข็งแรงปราศจากโรคภัยตาง ๆ และยังมีพื้นฐานชีวิตที่ดี
ขึ้ น เพราะดิ น ถื อ ว า เป น หั ว ใจของประชาชน ถ า หั ว ใจแข็ ง แรงประชาชนก็ จ ะมี ร า งการที่ แ ข็ ง แรงด ว ย
นอกจากนั้นผูที่เขารวมโครงการยังสามารถนําองคความรูที่ไดรับ ไปตอยอดสามารถสรางรายไดเขาสูครอบครัว
อีกทางหนึ่ง
ในการนี้ ส าขาสั ต วศาสตร หลั ก สู ต รเทคนิ ค การสั ต วแพทย คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได จั ด ทํ า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือนตามโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น
ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 และ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวง
ลาย อ.เมือง จ. สกลนคร ซึ่งการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับองค
ความรูดานประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือน และเพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถ
ขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม หรือนําไปจัดการกับ
ปญหาดินเสื่อมโทรมและกําจัดเศษวัสดุเหลือใชเองได และใหคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู ฝกประสบการณในการบริการวิชาการ ทั้งนี้ยังเปนการเพิ่ม
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารยฝนอาจาโร
และองคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ในการถายทอดองคความรูสูชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือน
(กิจกรรมที่ 1)
2. เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา
หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม (กิจกรรมที่ 2)

3
กิจกรรมยอย (กระบวนการ) กลุมเปาหมายและจํานวนเปาหมาย
กิจกรรมยอยที่ 1 หนุนเสริมโครงการการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น
พื้นที่ดําเนินการ
บาน ตําบล อําเภอ
จังหวัด

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับความรูดาน
ประโยชนของไสเดือน
และการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน

หมูที่ 7, 9 บานมวง
ลาย ตําบลมวงลาย
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร

จํานวนเปาหมาย
กลุมเปาหมาย
บุคคล

สิ่งของ

1) เกษตรกร

30

30

2) นักศึกษา

10

10

3) อาจารยเจาหนาที่

10

10

50

50

1) เกษตรกร

30

30

2) นักศึกษา

10

10

3) อาจารยเจาหนาที่

10

10

50

50

รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 2.
สงเสริมใหผูเขารับการ
อบรมสามารถขยาย
สายพันธุไสเดือน ผลิต
ปุยหมักมูลไสเดือนและ
น้ําหมักมูลไสเดือนหลัง
การอบรม

หมูที่ 7, 9 บานมวง
ลาย ตําบลมวงลาย
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร

รวมทั้งสิ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนผลิตภัณฑ
จํานวนชุมชน
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/จํานวนกลุมวิสาหกิจ
ความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/การนําไปใชประโยชน

หนวยนับ
ผลิตภัณฑ
หมูที่
คน/กลุม
รอยละ

คา
วัด
เปาหมาย กิจกรรมที่
3
2
3
1, 2
100 คน
1, 2
80
1, 2
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ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome)
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยนับ

ผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของ
ไสเดือน การเพาะเลี้ยงไสเดือนและการนําไสเดือนดิน
ไปใชประโยชนทางการเกษตรในการเพิ่มรายได
รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมสามารถนํา
องคความรูไปตอยอดโดยการผลิตปุยมูลไสเดือนใชเอง
ได (ไมนอยกวา)
ผูเขารับการสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถ
ขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา
หมักมูลไสเดือนหลังการอบรมได
รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิต
ปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการ
อบรมได

รอยละ

วัด
คา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ขอที่
85
1

รอยละ

90

1

รอยละ

85

2

รอยละ

90

2

ระยะเวลาการดําเนินการและสถานที่
ระยะเวลาการดําเนินการแบงเปน 2 กิจกรรม คือ
1.
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการ
เพาะเลี้ยงไสเดือน ดําเนินการวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
2. กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ดําเนินการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562
สถานที่ดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรม: ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ.
สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน

5
ผลกระทบ (Impact)/ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของไสเดือน การเพาะเลี้ยงไสเดือนและการนํา
ไสเดือนดินไปใชประโยชนทางการเกษตรในการเพิ่มรายไดและลดรายจาย
2. ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและ
น้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม
3. ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถขายและหาตลาดรวมทั้งสรางเครือขายหลังการ
อบรมได
4. ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถนําปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือน ไปใช
ในการผลิตพืชอินทรียหลังการอบรมเพื่อสรางรายไดได
งบประมาณในการดําเนินการ
สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร ส นั บ สนุ น งบประมาณเงิ น รายได ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 แผนงาน
ยุทธศาสตรพัฒ นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมหลักยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพั ฒ นา
ทองถิ่น โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
ท อ งถิ่ น ชุ ด โครงการที่ 3 โครงการย อ ยที่ 5 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเพาะเลี้ ย งไส เดื อ น รหั ส โครงการ
62A66114คทก14W02 จํานวน 210,700 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน) รายละเลียดดังนี้
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รวมเปนเงินทั้งสิ้น 210,700 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน)
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน
งบดําเนินงาน
1) คาตอบแทน รวมทั้งสิ้น
1.1 คาสมนาคุณวิทยากรภายใน จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน

3,000

1.2 คาสมนาคุณวิทยากรภายนอก จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท จํานวน 2
วัน เปนเงิน
1.3 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 125 บาท
เปนเงิน
2) คาใชสอย รวมทั้งสิ้น

14,400
5,000

2.1 คาจางเหมาบริการ
- คาจางเหมาจัดทําอาหาร 50 คนๆ ละ 100 บาทจํานวน 2 วันรวมเปนเงิน

10,000

- คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง 50 คนๆ จํานวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จํานวน 2 วันรวม

6,000

- คาจางเหมาถายเอกสาร 50 ชุด ชุดละ 50 บาท

2,500

- คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 1,200 บาท จํานวน 2 ปาย เปนเงิน

2,400

เปนเงิน

2.2 คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาทเปนเงิน

4,800

2.3 คาเชาพื้นที่ในการจัดประชุม จํานวน 2 วัน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน

2,000

2.4 คาเชาที่พักวิทยากรจํานวน 1 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 1,000 บาทเปนเงิน

2,000

2.5 คาจางเหมาทําแผนพับ จํานวน 50 ชุดๆ 100 บาท เปนเงิน

5,000

2.6 คาชดเชยน้ํามันสําหรับลงพื้นที่
3) คาวัสดุ รวมทั้งสิ้น

7,000

3.1 คาวัสดุสํานักงานเชน ปากกา สมุดบันทึก หมึกปริ๊นเปนเงิน คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน
3.2 คาวัสดุในจัดทําชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงไสเดือนและสายพันธุไสเดือน จํานวน 50 ชุดๆ
650 บาท เปนเงิน
รวมทั้งสิ้น

32,000
32,500
128,600
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กิจกรรมที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมัก
มูลไสเดือนหลังการอบรม
งบดําเนินงาน
1) คาตอบแทน รวมทั้งสิ้น
1.1 คาสมนาคุณวิทยากรภายใน จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน

3,000

1.2 คาสมนาคุณวิทยากรภายนอก จํานวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท จํานวน 2
วัน เปนเงิน
1.3 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 125 บาท
เปนเงิน
2) คาใชสอย รวมทั้งสิ้น

14,400
5,000

2.1 คาจางเหมาบริการ
- คาจางเหมาจัดทําอาหาร 50 คนๆ ละ 100 บาทจํานวน 2 วันรวมเปนเงิน

10,000

- คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง 50 คนๆ จํานวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จํานวน 2 วันรวม

6,000

- คาจางเหมาถายเอกสาร 50 ชุด ชุดละ 50 บาท

2,500

- คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ 1,200 บาท จํานวน 2 ปาย เปนเงิน

2,400

เปนเงิน

2.2 คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาทเปนเงิน

4,800

2.3 คาเชาพื้นที่ในการจัดประชุม จํานวน 2 วัน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน

2,000

2.4 คาเชาที่พักวิทยากรจํานวน 1 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 1,000 บาทเปนเงิน

2,000

2.5 คาจางเหมาทําแผนพับ จํานวน 50 ชุดๆ 100 บาท เปนเงิน

5,000

2.6 คาชดเชยน้ํามัสําหรับลงพื้นที่

5,000

3) คาวัสดุ รวมทั้งสิ้น
3.1 คาวัสดุสํานักงานเชน ปากกา สมุดบันทึก หมึกปริ๊นเปนเงิน คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน

20,000

รวมทั้งสิ้น

82,100
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สวนที่ 2
วิธีดําเนินการ
สาขาสั ตวศาสตร หลั กสู ต รเทคนิ ค การสั ตวแพทย คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได จั ด ทํ าโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่ อการพัฒ นาทองถิ่น โครงการน อมนําศาสตรพระราชาสูการพั ฒ นาท องถิ่น ชุด
โครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน โดยประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย
คือ กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน
ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสาย
พันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน
2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกล
ฟารมไสเดือน ซึ่งการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดาน
ประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือนและเพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุ
ไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม และเพื่อใหคณาจารย เจาหนาที่ และ
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรูและฝกประสบการณในการบริการวิชาการ
และการถายทอดองคความรูสูชุมชนทั้งนี้ยังเปนการเพิ่มความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารยฟน อาจาโร โรงพยาบาลสกลนคร และองคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ซึ่งมีแผน
และขั้นตอนดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ที่
วางแผนตาม PDCA/
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับความรูดา น
ประโยชนของไสเดือนและการ
เพาะเลี้ยงไสเดือน
ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอน
การวางแผน)
ขออนุมัติดําเนินงาน
1
กิจกรรม
ติดตอประสานงานกับ
2
หนวยงานที่เกีย่ วของ
และผูนําชุมชน
3
เตรียมเอกสาร
ขั้นดําเนินการ (D) (ระบุขั้นตอน
การดําเนินงาน)
1
ดําเนินการฝกอบรม

แผนการดําเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณทีค่ าดวาจะใชจาย)
ไตรมาส 1
ต.ค.61

พ.ย.61

ไตรมาส 2
ธ.ค.61 ม.ค.62

ก.พ.62

ไตรมาส 3
มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62

64,500

34,100

30,000

ไตรมาส 4
มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ที่
วางแผนตาม PDCA/
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตามและรวมการ
2
ดําเนินงานของ
โครงการตามกลุมอาชีพ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
(ระบุขั้นตอนการประเมินผล)
1
สรุปการดําเนินการ
สรุปจํานวนเงินที่
2
เบิกจาย
3
ประเมินผลกิจกรรม
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A)
(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผล
การเมิน)
1
รายงานการดําเนินงาน

ที่

เตรียมเอกสาร

ขั้นดําเนินการ (D) (ระบุขั้นตอน
การดําเนินงาน)
1
2

ไตรมาส 1
ต.ค.61

พ.ย.61

ไตรมาส 2
ธ.ค.61 ม.ค.62

ก.พ.62

ไตรมาส 3
มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62

ไตรมาส 4
มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดวาจะ
การวางแผนตาม
ใชจาย)
PDCA/ขั้นตอน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
การดําเนินงาน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขา
รับการอบรมสามารถขยายสาย
พันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือน
หลังการอบรม
ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอน
การวางแผน)
ขออนุมัติดําเนินงาน
1
กิจกรรม
ติดตอประสานงานกับ
2
หนวยงานที่เกีย่ วของ
และผูนําชุมชน
3

แผนการดําเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณทีค่ าดวาจะใชจาย)

ดําเนินการ
ติดตามและรวมการ
ดําเนินงานของโครงการ
ตามกลุมอาชีพ

20,000

32,100

30,000
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดวาจะ
การวางแผนตาม
ใชจาย)
PDCA/ขั้นตอน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
การดําเนินงาน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
(ระบุขั้นตอนการประเมินผล)
1

สรุปการดําเนินการ

2

สรุปจํานวนเงินที่
เบิกจาย

3

ประเมินผลกิจกรรม

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A)
(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผล
การเมิน)
1

รายงานการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย

1.

กลุมเปาหมายและปริมาณกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบดวย กิจกรรม
ยอยละ 50 คน ดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน ดําเนินการวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 จํานวน 50 คน
-

ผูบริหาร จํานวน - คน
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน - คน
นักศึกษา จํานวน 10 คน
ประชาชน จํานวน - คน

-

อาจารย จํานวน 10 คน
บุคลากรทั่วไป จํานวน 30 คน
นักเรียน จํานวน - คน
อื่นๆ ระบุ -

กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ดําเนินการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 จํานวน 50 คน
-

ผูบริหาร จํานวน - คน
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน - คน
นักศึกษา จํานวน 10 คน
ประชาชน จํานวน - คน

-

อาจารย จํานวน 10 คน
บุคลากรทั่วไป จํานวน 30 คน
นักเรียน จํานวน - คน
อื่นๆ ระบุ -
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สถานที่ดําเนินการทั้ง 2 กิจกรรม: ณ ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ.
สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน
2. พื้นที่กลุมเปาหมาย นักศึกษาสาขาสัตวศาสตรอันประกอบดวย เทคนิคการสัตวแพทยและผลิตสัตว
และเกษตรกรและบุคคลทั่วไป
3. สถานะของกลุมเปาหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หนวยงาน) คณาจารย บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไดมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา ตามกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ
4. สภาพปญหา/ความเดือดรอนของโครงการ 5. ความตองการของกลุมเปาหมายโครงการ
ไดนําองคความรู ไปใชในการประกอบอาชีพหรือ
นําไปจัดการกับดินเสื่อมโครมและกําจัดเศษวัสดุเหลือใชเองไดและมีความรูและสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีหรือสรางรายเสริมจากการเพาะเลี้ยงไสเดือนได
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบสอบถาม, แบบประเมินผล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู รับ ผิ ดชอบ ดํ าเนิ น การจัด เก็ บ ข อ มูล ผูเขารว มโครงการ “ยุท ธศาสตรมหาวิทยาลัย เพื่ อการพัฒ นา
ทองถิ่น โครงการนอมนํ าศาสตรพระราชาสู การพั ฒ นาท องถิ่ น ชุด โครงการที่ 3 โครงการย อยที่ 5 อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบั ติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ย ง
ไสเดือน ดําเนินการวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 จํานวน 50 คน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน
กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ดําเนินการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 จํานวน 50 คน
การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
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เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การแปลความหมายในสวนที่เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีดังนี้
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51– 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูล
สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เพาะเลี้ยงไสเดือน” โดยประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู
ดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยที่
2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือน
หลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง
จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน ซึ่งการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขา
รับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือนและเพื่อสงเสริมใหผูเขารับ
การอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม และ
เพื่ อใหคณาจารย เจาหน าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรูและฝ ก
ประสบการณในการบริการวิชาการและการถายทอดองคความรูสูชุมชนทั้งนี้ยังเปนการเพิ่มความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารยฟน อาจาโร โรงพยาบาลสกลนคร และองคการบริหาร
สวนตําบลมวงลาย มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเปาหมายตามโครงการ
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเปาหมายตามโครงการศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหมูบาน มวง
ลาย หมูที่ 7 และ 9 ตํ า บล ม ว งลาย อํ า เภอ เมือ ง จังหวัด สกลนคร ที่ เขารับ การอบรมชุดโครงการที่ 3
โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” จากการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด มี
ผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 21 ชุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปครัวเรือน
สวนที่ 2 ทรัพยสินของครัวเรือน
สวนที่ 3 อาชีพและรายไดของครัวเรือน
สวนที่ 4 รายจายของครัวเรือน
สวนที่ 5 หนี้สินของครัวเรือน
ผลจากการรวบรวมขอมูลจากการกรอกแบบสอบถาม พบวา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปครัวเรือน
จากขอมูลแบบสอบถามทั้งหมด 21 ชุด (21 ครอบครัว) พบวาสมาชิกปจจุบันในครอบครัวของชาว
ชุมชนบานมวงลายทั้ง 2 หมูบานมีจํานวนสมาชิกตั้งแต 2-6 คน ตอ 1 ครัวเรือน
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สวนที่ 2 ทรัพยสินของครัวเรือน
2.1 บานและเครื่องจักรกล
จากการสํารวจขอมูลพบวาชาวชุมชนบานมวงลายทั้งหมูที่ 7 และหมูที่ 9 นั้น มีบานและเครื่องจักร
สําหรับการทําการเกษตรและอํานวยความสะดวก ดังนี้ คือ
- 1 ครอบครัวจะมีบานเพียง 1 หลัง แตยังพบวามี 1 ครอบครัวที่มีบาน 2 หลัง
- จาก 21 ครอบครั ว พบว า มี ร ถยนต เพี ย ง 6 ครอบครั ว โดยมี ค รอบครั ว ละ 1 คั น พบว า มี 1
ครอบครัว ที่มีรถยนต 2 คัน
- รถจักรยานยนตมีครอบครัวละ 1-3 คัน สวนมากมีครอบครัวละ 1 คัน
- จาก 21 ครัวเรือนพบวามีเพียง 1 ครอบครัวเทานั้นที่มรี ถแทรกเตอร จํานวน 1 คัน
- รถไถเดินตามจํานวน 15 ครัวเรือน โดยมีครอบครัวละ 1 คัน
- มีเครื่องสูบน้ํา 5 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 เครื่อง
- มีเครื่องอัดฟางจํานวน 1 เครื่อง
- มีโรงสีขาวจํานวน 1 โรงสี
2.2 ที่ดิน
จากขอมูลแบบสอบถามทั้งหมด 21 ครอบครัว พบวาชาวชุมชนบานมวงลายนั้นมีที่ดินทํากินจํานวน
2- 28 ไร แตกต างกัน ไป มี กรรมสิท ธิ์ในการถือครองที่ ดิน มี 2 แบบ คื อ โฉนด และ นส. 3 สภาพดิน ที่ ทํ า
การเกษตรมีทั้งดินดี และดินเปรี้ยว การใชประโยชนในที่ดินที่ถือครองจะเปนรูปแบบของการทํานา ทําสวน
และทําไร
2.3 ปศุสัตว
ชาวชุมชนบานมวงลายมีการเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนอาชีพเสริมจากการทํานา โดยจากการสํารวจ
พบวา 1 ครอบครัวมีการเลี้ยงโค ครอบครัวละ 1-7 ตัว กระบือครอบครัวละ 1-9 ตัว เปดครอบครัวละ 10 ตัว
ไกครอบครัวละ 8-50 ตัว มีสุกรเพียง 1 ครอบครัวและมีเพียง 1 ตัว และปลาครอบครัวละ 100-1000 ตัว จาก
การสํารวจพบวาทุกครอบครัวมีการเลี้ยงสัตวปศุสัตวอยางนอยครอบครัวละ 1 ชนิด และบางครอบครัวเลี้ยง
มากที่สุดถึง 5 ชนิด
สวนที่ 3 อาชีพและรายไดของครัวเรือน
ชาวชุมชนบานมวงลายมีอาชีพหลักคือเปนเกษตรกรทํานาสวนใหญ อาชีพเสริม ไดแก ทําการเกษตร
เล็ก ๆ นอย เชน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงวัว ทอผา รับจางทั่วไป กอสราง และสมาชิกในครอบครัวบางสวนอยู
ในชวงกําลังศึกษา
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอปอยูที่ 204,098 (24,000-744,000) บาท ตอป ตอครอบครัว
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สวนที่ 4 รายจายของครัวเรือน
ชาวชุมชนบานมวงลายมีรายจายเฉลี่ยตอปอยูที่ 105,767 (36,00- 237,600) บาทตอปตอ
ครัวเรือน รายไดสุทธิ (รายได-รายจาย) เฉลี่ย 109,416 ( -141,600 ถึง 648,000) บาทตอปตอครอบครัว
สวนที่ 5 หนี้สินของครัวเรือน
ชาวชุมชนบานมวงลายมีภาระหนี้สินเฉลี่ยอยูที่ 240,909 (60,000-650,000) บาทตอปตอครอบครัว
ปญหาและขอเสนอแนะ จากการรวบรวมขอมูลพบวาผูใหขอมูลกรอกขอมูลบางสวนไมครบจึงไม
สามารถนํามาใชเปนขอมูลภาพรวมของทั้งชุมชนและอธิบายสถานะทางเศรษฐกิจของชุมชนไดเพียงบางสวน
เทานั้น

ผลการดําเนินโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน ทั้ง 2
กิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ.
สกลนคร
1. ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถาม
จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน
อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 57 คน เปาหมายที่ตั้งไว (มากกวา 50 คน) และมีเกษตรกรผูเขารวม
มากกวาเปาที่กําหนดไว (มากกวา 30 คน) ดังในตารางที่ 1 และมีผูประเมินโครงการจํานวน 23 คน ไดแก เพศ
หญิ ง 16 คน และเพศชาย 7 คน โดยมี อายุระหวาง 15-74 ป (อายุเฉลี่ยประมาณ 52 ป) ผลการประเมิ น
โครงการคือ 4.43±0.15 คะแนน อยูในระดับดี ดังในตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนเปาหมายและจํานวนผลการดําเนินงานของ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5
อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการเพาะเลี้ ย งไส เดื อ น” กิ จ กรรมย อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิ บั ติก ารเกี่ ย วกับ ความรูด า น
ประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ องคการบริหาร
สวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร
จํานวนเปาหมาย

จํานวนผลการดําเนินงาน

เกษตรกรบานมวงลาย

30

31

นักศึกษา

10

12

อาจารยและเจาหนาที่

10

15

50

58

รวม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผล รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละ ผูตอบแบบประเมินผลโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ใน
ระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562” โดยจําแนกตามเพศ อายุ และสถานะ
การจําแนก
1. เพศ

2. อาชีพ

สถานภาพ
ชาย
หญิง
รวม
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

จํานวน
7
16
23
23
23

รอยละ
30.43
69.57
100
100.00
100
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แผนภาพที่ 1 แสดงรอยละ ผูตอบแบบ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562” โดยจําแนกตามเพศ อายุ และสถานะ

30%

หญิง
ชาย
70%

แผนภาพที่ 2 แสดงร อยละโครงการ “โครงการยุท ธศาสตรม หาวิท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท องถิ่ น
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยจําแนกตามอาชีพ
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เกษตรกร

100%

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
การดําเนินโครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ
ที่

รายการ

ผลการดําเนินการ (คาเฉลี่ย) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดานองคความรู
ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

4.26

0.69

ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้

4.17

0.49

ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้

4.43

0.51

ควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป

4.52

0.51

การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร

4.65

0.49

บุคลิกภาพของวิทยากร

4.43

0.59

สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น

4.7

0.47

มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง

4.35

0.65

กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม

4.35

0.65

ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี

4.52

0.59

สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น

4.52

0.59

ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม

ดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดกิจกรรมตางๆ

4.43

0.51

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม

4.43

0.51

ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม

4.48

0.67

ความเหมาะสมของสื่อ

4.22

0.90

4.43

0.15

สรุปผลการประเมิน

จากตารางที่ 3 พบว า ระดั บ ความพึ งพอใจของกลุ ม เป า หมายที่ เข าร ว ม “โครงการยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3
โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 อยูใน
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ระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 4.43±0.15 โดยแยกเปนรายละเอียดเปนดังนี้ คือ ดานองคความรู มีผลการประเมิน
ดังนี้ คือ ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.26±0.69 ดานความคุมคาในการ
เขารวมโครงการครั้งนี้ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.17±0.49 ดานภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้
ในระดับมากคาเฉลี่ย 4.43±0.51 ดานควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป ในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.52±0.51
ดานวิทยากรและผูดําเนินการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือ ดานการเตรียมตัวและความพรอม
ของวิทยากรอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65±0.49 ดานบุคลิกภาพของวิทยากรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
4.43±0.59 ดานสามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.70±0.47 ดานการลําดับ
เนื้อหาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35±0.65 ดานการกระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถามอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35±0.65 ดานความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.52±0.59 ดานความสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.52±0.59
ดานการประเมินดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือดานความเหมาะสม
ของชวงเวลาที่จัดกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43±0.51 ดานความเหมาะสมของสถานที่จัด
กิ จ กรรมอยู ในระดั บ มาก ค าเฉลี่ ย 4.43±0.51 ดานความเหมาะสมของรูป แบบกิจ กรรมอยูในระดั บ มาก
คาเฉลี่ย 4.48±0.67 และดานความเหมาะสมของสื่ออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22±0.90
กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา
หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต.
มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน
1. ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถาม
จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน
อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 57 คน มากกวาจํานวนเปาหมายที่ตั้งไว (มากกวา 50 คน) ดัง
ตารางทื่ 4 และมีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 38 คน มากกวาจํานวนเปาหมายที่ตั้งไว (มากกวา
30 คน) และมี ผู ป ระเมิ น โครงการจํ านวน 32 คน ได แกเพศหญิ ง 18 คน และเพศชาย 14 คน โดยมี อายุ
ระหวาง 19-73 ป (อายุเฉลี่ยประมาณ 52 ป) ผลการประเมินโครงการคือ 4.19±0.67 คะแนน อยูในระดับดี
(ตามตารางที่แนบ) ดังตารางทื่ 5 และ 6
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนเปาหมายและจํานวนผลการดําเนินงานของ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสาย
พันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน
2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกล
ฟารมไสเดือน
จํานวนเปาหมาย

จํานวนผลการดําเนินงาน

เกษตรกรบานมวงลาย

30

38

นักศึกษา

10

13

อาจารยและเจาหนาที่

10

6

50

57

รวม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผล รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละ ผูตอบแบบประเมินผลโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา
หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต.
มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยจําแนกตามเพศ อายุ และสถานะ
การจําแนก
1. เพศ

2. อาชีพ

สถานภาพ
ชาย
หญิง
รวม
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

จํานวน
15
23
38
38
38

รอยละ
39.47
60.53
100
100.00
100
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แผนภาพที่ 3 แสดงรอยละ ผูตอบแบบ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิ จ กรรมย อยที่ 2 ส งเสริ ม ให ผู เข ารับ การอบรมสามารถขยายสายพั น ธุไสเดือ น ผลิต ปุ ย หมัก มู ล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยจําแนกตามเพศ
อายุ และสถานะ

39%

หญิง
61%

ชาย
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แผนภาพที่ 4 แสดงร อยละโครงการ “โครงการยุท ธศาสตรมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิ จ กรรมย อยที่ 2 ส งเสริ ม ให ผู เข ารับ การอบรมสามารถขยายสายพั น ธุไสเดือ น ผลิต ปุ ย หมัก มู ล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยจําแนกตาม
อาชีพ

เกษตรกร

100%

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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2.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
การดําเนินโครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”
กิ จ กรรมย อยที่ 2 ส งเสริ ม ให ผู เข ารับ การอบรมสามารถขยายสายพั น ธุไสเดือ น ผลิต ปุ ย หมัก มู ล
ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน
ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ
ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

รายการ
ดานองคความรู
ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้
ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้
ควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป
ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม
การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร
บุคลิกภาพของวิทยากร
สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น
มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง
กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดกิจกรรมตางๆ
ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
ความเหมาะสมของสื่อ
สรุปผลการประเมิน

ผลการดําเนินการ
(คาเฉลี่ย)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.41
4.16
4.38
4.31

0.56
0.68
0.66
0.69

4.41
4.44
4.19
4.03
3.91
4.22
4.13

0.71
0.67
0.69
0.69
0.69
0.71
0.71

3.94
4.16
4.06
4.19
4.19

0.67
0.51
0.72
0.69
0.67
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จากตารางที่ 6 พบว า ระดั บ ความพึ งพอใจของกลุ ม เป า หมายที่ เข าร ว ม “โครงการยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3
โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรม
สามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่
3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน
ณ เอกสกลฟารมไสเดือน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 4.19±0.67 โดยแยกเปนรายละเอียดเปนดังนี้ คือ ดาน
องคความรู มี ผลการประเมิ นดั งนี้ คื อ ความรูที่สามารถนําไปใชป ระโยชนไดจริงอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย
4.41±0.56 ดานความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.16±0.68 ดานภาพรวม
ความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้ ในระดับมากคาเฉลี่ย 4.38±0.66 ดานควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป ใน
ระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.31±0.69
ดานวิทยากรและผูดําเนินการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือ ดานการเตรียมตัวและความพรอม
ของวิทยากรอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.41±0.71 ดานบุคลิกภาพของวิทยากรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
4.44±0.67 ดานสามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.19±0.69 ดานการลําดับ
เนื้อหาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03±0.69 ดานการกระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถามอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91±0.69 ดานความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.22±0.71 ดานความสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.13±0.71
ดานการประเมินดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือดานความเหมาะสม
ของชวงเวลาที่จัดกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.94±0.67 ดานความเหมาะสมของสถานที่จัด
กิ จ กรรมอยู ในระดั บ มาก ค าเฉลี่ ย 4.16±0.51 ดานความเหมาะสมของรูป แบบกิจ กรรมอยูในระดั บ มาก
คาเฉลี่ย 4.06±0.72 และดานความเหมาะสมของสื่ออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19±0.69
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สวนที่ 4
สรุปผลการดําเนินการ
สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินโครงการ
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน โดยประกอบดวย 2 กิจกรรม
ยอย คือ กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง
ไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถ
ขยายสายพั นธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํ าหมักมู ลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวัน ที่ 3-4
มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ
เอกสกลฟารมไสเดือน สามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ใน
ระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562”
จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน
อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 58 คน แบงเปนเพศชาย 22 คน และเพศหญิง 36 คน โดยมีเกษตรกร
และบุคคลทั่วไป นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร อาจารยและเจาหนาที่ และองคการบริหารสวนตําบลมวงลายเขา
รวมโครงการ จําแนกรายละเอียดไดดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 เพศหญิง จํานวน 36 คน (รอยละ 62.07)
1.1.2 เพศชาย จํานวน 22 คน (รอยละ 37.93)
1.2 ชั้นป
1.2.1 เกษตรกรและบุคคลทั่วไป จํานวน 31 คน (รอยละ 53.45)
1.2.2 นักศึกษา จํานวน 12 คน (รอยละ 20.69)
1.2.3 อาจารยและเจาหนาที่ จํานวน 15 คน (รอยละ 25.86)
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ตอนที่ 2 เนื้อหาการใหบริการ

ที่
1
2
3
4

รายการ
ดานองคความรู
ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้
ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้
ควรจัดโครงการแบบนี้ติอไป

ผลการ
ดําเนินการ
(คาเฉลี่ย)

ความพึงพอใจ
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.26
4.17
4.43
4.52

0.69
0.49
0.51
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3
4

ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม
การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร
บุคลิกภาพของวิทยากร
สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น
มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง

4.65
4.43
4.7
4.35

0.49
0.59
0.47
0.65

5

กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม

4.35

0.65

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

6

ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี

4.52

0.59

มากที่สุด

7

สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม

4.52

0.59

มากที่สุด

1

ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดกิจกรรมตาง ๆ

4.43

0.51

มาก

2

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม

4.43

0.51

มาก

3

ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม

4.48

0.67

มาก

4

ความเหมาะสมของสื่อ

4.22

0.90

มาก

4.43

0.15

มาก

สรุปผลการประเมิน
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กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา
หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต.
มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน
จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน
อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 57 คน ซึ่งเกินคาเปาหมายที่ตั้งไว (มากกวา 50 คน) และมีเกษตรกร
เขารวมถึง 38 คน ซึ่งมากกวาที่ตั้งเปาหมายไว (มากกวา 30 คน) โดยมีเกษตรกรและบุคคลทั่วไป นักศึกษา
สาขาสัตวศาสตร อาจารยและเจาหนาที่ และองคการบริหารสวนตําบลมวงลายเขารวมโครงการ จําแนก
รายละเอียดไดดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 เพศหญิง จํานวน 23 คน (รอยละ 62.07)
1.1.2 เพศชาย จํานวน 15 คน (รอยละ 37.93)
1.2 ชั้นป
1.2.1 เกษตรกรและบุคคลทั่วไป จํานวน 38 คน (รอยละ 66.66)
1.2.2 นักศึกษา จํานวน 13 คน (รอยละ 22.80)
1.2.3 อาจารยและเจาหนาที่ จํานวน 6 คน (รอยละ 10.53)
ตอนที่ 2 เนื้อหาการใหบริการ

ที่
1
2
3
4

รายการ
ดานองคความรู
ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้
ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้
ควรจัดโครงการแบบนี้ติอไป

1
2
3

ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม
การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร
บุคลิกภาพของวิทยากร
สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น

ผลการ
ดําเนินการ
(คาเฉลี่ย)

ความพึงพอใจ
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.41
4.16
4.38
4.31

0.56
0.68
0.66
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

4.41
4.44
4.19

0.71
0.67
0.69

มาก
มาก
มาก

29
4

มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง

4.03

0.69

5

กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม

3.91

0.69

มาก
มาก

6

ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี

4.22

0.71

มาก

7

สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม

4.13

0.71

มาก

1

ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดกิจกรรมตาง ๆ

3.94

0.67

มาก

2

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม

4.16

0.51

มาก

3

ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม

4.06

0.72

มาก

4

ความเหมาะสมของสื่อ

4.19

0.69

มาก

4.19

0.67

มาก

สรุปผลการประเมิน

ปญหาอุปสรรค
1. ในการจัดกิจกรรมมีการเลื่อนหลายครั้งเนื่องจากชาวบานมีโครงการหลายโครงการจึงทําใหตอง
เลื่อนการดําเนินกิจกรรมหลายครั้ง
2. เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีวิทยากรหลายคนจึงทําใหยากตอการนัดหมายวันเวลาในการดําเนิน
กิจกรรมจึงทําใหเกิดการจัดกิจกรรมลาชากวาที่กําหนดในแผน

ภาพรวมของกิจกรรม
1. เปนโครงการที่มีประโยชนตอชุมชน ทางชุมชนจะนําความรูที่ไดมาปรับใช เพื่อเปนอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได
2. ดําเนินโครงการไดดี เหมาะสม
3. ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ มาใหชุมชน
4. มีการจัดการเวลาดี มีการแจกใบองคความรู สมุด ปากกา ถือวาเปนสิ่งที่ดีมาก
ขอเสนอแนะ
1. อยากใหมีการดําเนินกิจกรรมที่ในปถัดไป
2. อบรมแลวอยากใหดูแลตอไปและมาใหความรูเพิ่มเติมอีก และติดตามโครงการตอไปเรื่อย ๆ
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ผลที่ไดรับจากโครงการ
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลั ยเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น โครงการน อมนํ าศาสตรพระราชาสู การ
พัฒนาทองถิ่น ชุดโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน โดยประกอบดวย
2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการ
เพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรม
สามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันที่
3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน
ณ เอกสกลฟารมไสเดือน
ผูเขารับการอบรม
1. ผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือน
2. ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและ
น้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม
3. ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถนําปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือน ไปใช
ในการผลิตพืชอินทรียหลังการอบรมเพื่อสรางรายได
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
1. อาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดเรียนรูและฝก
ประสบการณในการบริการวิชาการและการถายทอดองคความรูสูชุมชน
2. สามารถนําองคความรูจากงานวิจัยถายทอดสูเกษตรกรและบุคคลที่สนใจทั่วไปไดโดยความรูดาน
ประโยชนของไสเดือน การเพาะเลี้ยงไสเดือนดินและการนําไสเดือนไปใชประโยชนทางการเกษตรทําใหเกษตร
สามารถนําไปปฏิบัติตามได
3. ได รั บ ความร ว มมื อ จากการทํ า งานจากหลายองค ก รทั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
โรงพยาบาลสกลนคร โรงเรียนและชุมชนในการถายทอดองคความรูสูชุมชน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
กิจกรรมยอยที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการ
เพาะเลี้ยงไสเดือน
ในระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร
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ภาคผนวก ข
กิจกรรมยอยที่ 2
สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมัก
มูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม
ในระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562
ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร
และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน
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ภาคผนวก ค
ขออนุมัติโครงการ
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินความพึงพอใจ
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แบบประเมินผลการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือนดวยเศษวัสดุเหลือใช
ระหวางวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนบานโคกสะอาด ต. อุมจาม อ. กุสุมาลย จ. สกลนคร
ณ องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
1. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ
.................. ป
สวนที่ 2 ภาพรวมของโครงการ
การประเมินผลการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
กรุณาตอบคําถามโดยกาเครื่องหมาย (√) ตามความคิดเห็นของทาน
ระดับความพึงพอใจ
ที่

รายการ

ดานองคความรู
1 ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
2 ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้
3 ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้
4 ควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป
ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม
1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร
2 บุคลิกภาพของวิทยากร
3 สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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4 มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง
5 กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม
6 ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
7 สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม
1 ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดกิจกรรมตาง ๆ
2 ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
4 ความเหมาะสมของสื่อ
สวนที่ 3 ภาพรวมของโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

