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ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงไสเดือน  
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



คํานํา 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอม

นําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาสัตวศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 ไดจัดทําข้ึนเพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงานและเผยแพรขอมูลการดําเนินงาน และนําผลการดําเนินงานไปใชในการพัฒนาการ

ดําเนินงานในครั้งตอไป ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอคณาจารย และนักศึกษา รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีไดเขา

รวมโครงการ อีกท้ังยังเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีและ งานวิจัยไปใชในการถายทอดองคความรูและ

สรางเครือขายการเรียนรูระหวางสถานศึกษาและชุมชน ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล

การดําเนินงานเลมนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานหรือบุคคลท่ีสนใจไมมากก็นอย เพ่ือรวมกันพัฒนา

อาจารย นักศึกษาและบุคคลในชุมชนใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 
   หนา 

สวนท่ี 1 บทนํา  1 

สวนท่ี 2 วิธีการดําเนินงาน  8 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูล  13 

สวนท่ี 4 สรุปผลการดําเนินการ  26 

ภาคผนวก  

 

  31 

    

 



1 

 

  สวนท่ี 1 

สวนนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม (หรือการเกษตรแบบผสมผสาน) เปนแนวทาง

ในการพัฒนาท่ีนําไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน โดยลดความเสี่ยง

เก่ียวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี บนพ้ืนฐานของความรูและการมีคุณธรรม การเกษตรแบบผสมผสาน เปนการทํา

กิจกรรมหลายๆอยางในพ้ืนท่ีเดียวกัน ท้ังกิจกรรมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

สามารถเก้ือกูลประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยการใชทรัพยากรทีมีอยู เชน ท่ีดิน น้ํา แรงงาน และทุน อยาง

เหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการลดคาใชจายในการผลิต ตลอดจนนําวัสดุเศษเหลือมาใชให

เกิดประโยชน 

 ไสเดือนเปนสัตวท่ีมีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่งตอระบบนิเวศ ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ มี

คุณประโยชนอยางยิ่งในการสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ เนื่องจากเปนสัตวท่ีอาศัยอยูในดิน โดยทําหนาท่ียอย

สลายเศษซากพืช สัตว และแมแตกองมูลสัตว (decomposer)จึงเทากับเปนการพรวนดินและสรางอินทรียสาร

ใหกับดิน ทําใหดินรวนซุย เหมาะตอการเจริญเติบโตของพืช ไสเดือนดินยังทําหนาท่ีปรับอนุภาคดินให

เหมาะสม เกิดชองวางในดินถายเทน้ํา อากาศได รากพืชสามารถชอนไชได หนาท่ีในเชิงนิเวศดังกลาวเปน

ปจจัยสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศในปาเขตรอน นอกจากนั้นมนุษยยังไดผลประโยชน

จากิจกรรมทางธรรมชาติดังกลาวเปนอยางมาก โดยเฉพาะในดานเกษตรกรรม และการจัดการสิ่งแวดลอม 

ปจจุบันหลายๆประเทศท่ัวโลกมีการนําไสเดือนมาใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน การนําไสเดือนมาชวยใน

การกําจัดขยะ และการผลิตปุยชีวภาพท่ีเรียกวาปุยหมักมูลไสเดือน ท่ีกําลังเปนหัวใจสําคัญของระบบเกษตร

อินทรีย (Sinha, 2010) การศึกษาวิจัยเก่ียวกับไสเดือนในระบบเพาะเลี้ยงนั้นไดดําเนินแลว โดยการใชเศษวัสดุ

เหลือใชจากการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และใชเศษผักจากตลาดบานธาตุ โดยผลผลิตท่ีไดคือปุย

หมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนท่ีมีคุณคาของสารอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงสามารถ

นํามาใชแทนปุยเคมีได การเพาะเลี้ยงไสเดือนแบบเกษตรอินทรีย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขณะนี้ได

มีการถายทอดสูประชาชนท่ีสนใจไปแลวบาง เชน งานสัปดาหวันวิทยาทศาสตรในเดือนสิงหาคมท่ีผานมา และ

มีการนํามาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ท้ังนี้สาขาวิชาสัตวศาสตรไดตระหนักถึงการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการเกษตรซ่ึงถือเปนหัวใจหลัก

ของประเทศใหมีความยั่งยืนโดยการนําองคความรูพ้ืนฐานอันเกิดจากงานวิจัย ถายทอดสูเกษตรกร โดย
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เกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดจริง การบริการวิชาการของสาขาวิชาสัตวศาสตรจะเนนเกษตรกร

และประชาชนท่ัวไปจากท่ัวจังหวัดสกลนครท่ีสนใจ โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีปะชาชนรูจักดี นั่นคือ

ไสเดือน มาทําการเพาะเลี้ยงในระบบอยางงายแตเกิดประโยชนสูงสุดโดยประชาชนสามารถกําจัดวัสดุเหลือใช

ท้ังจากครัวเรือนหรือจากการเกษตร โดยผลพลอยไดจากการกําจัดวัสดุเหลือท้ิง ยังไดปุยอินทรียท่ีมีศักยภาพ

สูง สามารถนําไปใชเพ่ือลดตนทุนการใชปุยเคมี ท้ังยังไดน้ําหมักมูลไสเดือนท่ีมีประสิทธิภาพไมยิ่งหยอนไปกวา

น้ําหมักจุลินทรีย EM ท้ัง ๆ ไป การนําปุยอินทรียท่ีไดจากกระบวนการหมักของไสเดือนมาใชในระบบ

การเกษตรจะสงผลดีตอระบบดิน โดยเปนการเติมจุลินทรียลงในดิน ทําใหดินมีคุณภาพ สามารถฟนฟูสภาพดิน

ท่ีเสื่อมโทรมใหกลับมาดีไดโดยไมตองพ่ึงปุยเคมี เม่ือดินดี พืชผลทางการเกษตรก็จะดีตามไปดวย เม่ือพืชผล

ทางการเกษตรดีก็จะทําใหประชาชนมีสุขภาพรางการแข็งแรงปราศจากโรคภัยตาง ๆ และยังมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีดี

ข้ึน เพราะดินถือวาเปนหัวใจของประชาชน ถาหัวใจแข็งแรงประชาชนก็จะมีรางการท่ีแข็งแรงดวย 

นอกจากนั้นผูท่ีเขารวมโครงการยังสามารถนําองคความรูท่ีไดรับ ไปตอยอดสามารถสรางรายไดเขาสูครอบครัว

อีกทางหนึ่ง 

ในการนี้สาขาสัตวศาสตร หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทํา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือนตามโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน 

ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 และ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวง

ลาย อ.เมือง จ. สกลนคร ซ่ึงการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับองค

ความรูดานประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือน และเพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถ

ขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม หรือนําไปจัดการกับ

ปญหาดินเสื่อมโทรมและกําจัดเศษวัสดุเหลือใชเองได และใหคณาจารย เจาหนาท่ี  และนักศึกษาสาขาวิชา

สัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู ฝกประสบการณในการบริการวิชาการ ท้ังนี้ยังเปนการเพ่ิม

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารยฝนอาจาโร 

และองคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ในการถายทอดองคความรูสูชุมชน   

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือน 

(กิจกรรมท่ี 1) 

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา

หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม (กิจกรรมท่ี 2) 
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กิจกรรมยอย (กระบวนการ) กลุมเปาหมายและจํานวนเปาหมาย 

 

กิจกรรมยอยท่ี 1 หนุนเสริมโครงการการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรม 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

บาน ตําบล อําเภอ 

จังหวัด 

กลุมเปาหมาย 

จํานวนเปาหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

กิจกรรมท่ี 1. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับความรูดาน

ประโยชนของไสเดือน 

และการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน  

 

หมูท่ี 7, 9 บานมวง

ลาย ตําบลมวงลาย 

อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

 

1) เกษตรกร 

2) นักศึกษา 

3) อาจารยเจาหนาท่ี 

 

 

30 

10 

10 

 

 

30 

10 

10 

 

รวมท้ังส้ิน 50 50 

กิจกรรมท่ี 2. 

สงเสริมใหผูเขารับการ

อบรมสามารถขยาย

สายพันธุไสเดือน ผลิต

ปุยหมักมูลไสเดือนและ

น้ําหมักมูลไสเดือนหลัง

การอบรม 

 

หมูท่ี 7, 9 บานมวง

ลาย ตําบลมวงลาย 

อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

 

1) เกษตรกร 

2) นักศึกษา 

3) อาจารยเจาหนาท่ี 

 

 

30 

10 

10 

 

 

30 

10 

10 

 

รวมท้ังส้ิน 50 50 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ช่ือตัวช้ีวัดผลผลิต หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 

วัด

กิจกรรมท่ี 

จํานวนผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑ 3 2 

จํานวนชุมชน หมูท่ี 3 1, 2 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/จํานวนกลุมวิสาหกิจ  คน/กลุม 100 คน 1, 2 

ความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/การนําไปใชประโยชน  รอยละ  80 1, 2 
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

ช่ือตัวช้ีวัดผลลัพธ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 

วัด

วัตถุประสงค

ขอท่ี 

ผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของ

ไสเดือน การเพาะเลี้ยงไสเดือนและการนําไสเดือนดิน

ไปใชประโยชนทางการเกษตรในการเพ่ิมรายได 

รอยละ 85 1 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมสามารถนํา

องคความรูไปตอยอดโดยการผลิตปุยมูลไสเดือนใชเอง

ได (ไมนอยกวา)  

รอยละ 90 1 

ผูเขารับการสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถ

ขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา

หมักมูลไสเดือนหลังการอบรมได 

รอยละ 85 2 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการสงเสริมการ

เพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิต

ปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการ

อบรมได 

รอยละ 90 2 

 

ระยะเวลาการดําเนินการและสถานท่ี 

ระยะเวลาการดําเนินการแบงเปน 2 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการ

เพาะเลี้ยงไสเดือน ดําเนินการวันท่ี  7-8 พฤษภาคม 2562 

 

2. กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล

ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ดําเนินการวันท่ี  3-4 มิถุนายน 2562 

 

สถานท่ีดําเนินการท้ัง 2 กิจกรรม:  ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. 

สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน 
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ผลกระทบ (Impact)/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

1. ผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของไสเดือน การเพาะเลี้ยงไสเดือนและการนํา

ไสเดือนดินไปใชประโยชนทางการเกษตรในการเพ่ิมรายไดและลดรายจาย 

2. ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและ

น้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม 

3.  ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถขายและหาตลาดรวมท้ังสรางเครือขายหลังการ

อบรมได 

4.  ผูเขารับสงเสริมการเพาะเลี้ยงไสเดือนสามารถนําปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือน ไปใช

ในการผลิตพืชอินทรียหลังการอบรมเพ่ือสรางรายไดได 

 

งบประมาณในการดําเนินการ 

สาขาวิชาสัตวศาสตรสนับสนุนงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2562 แผนงาน

ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมหลักยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน รหัสโครงการ 

62A66114คทก14W02 จํานวน 210,700 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) รายละเลียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 210,700 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเล้ียงไสเดือน  

งบดําเนินงาน   

1) คาตอบแทน รวมท้ังส้ิน   
     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 

14,400 

     1.3 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 125 บาท 

เปนเงิน  

5,000 

2) คาใชสอย รวมท้ังส้ิน   

     2.1 คาจางเหมาบริการ             

          - คาจางเหมาจัดทําอาหาร 50 คนๆ ละ 100 บาทจํานวน 2 วันรวมเปนเงิน  10,000 

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

เปนเงิน  

6,000 

          - คาจางเหมาถายเอกสาร 50 ชุด  ชุดละ 50 บาท  2,500 

          - คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ  1,200 บาท จํานวน 2 ปาย  เปนเงิน  2,400 

     2.2 คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาทเปนเงิน  4,800 

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

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

     2.5 คาจางเหมาทําแผนพับ จํานวน 50 ชุดๆ 100 บาท เปนเงิน  5,000 

     2.6 คาชดเชยน้ํามันสําหรบัลงพ้ืนท่ี  7,000 

3) คาวัสดุ รวมท้ังส้ิน   

    3.1  คาวัสดุสํานักงานเชน ปากกา สมุดบันทึก หมึกปริ๊นเปนเงิน คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน  32,000 

    3.2 คาวัสดุในจัดทําชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงไสเดือนและสายพันธุไสเดือน จํานวน 50 ชุดๆ 

650 บาท เปนเงิน  

32,500 

รวมท้ังส้ิน 128,600 
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กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมัก

มูลไสเดือนหลังการอบรม   

งบดําเนินงาน   

1) คาตอบแทน รวมท้ังส้ิน   
     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 

14,400 

     1.3 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 125 บาท 

เปนเงิน  

5,000 

2) คาใชสอย รวมท้ังส้ิน   

     2.1 คาจางเหมาบริการ             

          - คาจางเหมาจัดทําอาหาร 50 คนๆ ละ 100 บาทจํานวน 2 วันรวมเปนเงิน  10,000 

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

เปนเงิน  

6,000 

          - คาจางเหมาถายเอกสาร 50 ชุด  ชุดละ 50 บาท  2,500 

          - คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ  1,200 บาท จํานวน 2 ปาย  เปนเงิน  2,400 

     2.2 คาเบี้ยเลี้ยงจํานวน 10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาทเปนเงิน  4,800 

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

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

     2.5 คาจางเหมาทําแผนพับ จํานวน 50 ชุดๆ 100 บาท เปนเงิน  5,000 

     2.6 คาชดเชยน้ํามัสําหรับลงพ้ืนท่ี  5,000 

3) คาวัสดุ รวมท้ังส้ิน   

    3.1  คาวัสดุสํานักงานเชน ปากกา สมุดบันทึก หมึกปริ๊นเปนเงิน คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน  20,000 

รวมท้ังส้ิน 82,100 
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สวนท่ี 2  

วิธีดําเนินการ 

 

สาขาสัตวศาสตร หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุด

โครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน โดยประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย 

คือ กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน 

ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสาย

พันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 

2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกล

ฟารมไสเดือน ซ่ึงการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูดาน

ประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือนและเพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุ

ไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม และเพ่ือใหคณาจารย เจาหนาท่ี และ

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรูและฝกประสบการณในการบริการวิชาการ

และการถายทอดองคความรูสูชุมชนท้ังนี้ยังเปนการเพ่ิมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงพยาบาลพระอาจารยฟน อาจาโร โรงพยาบาลสกลนคร และองคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ซ่ึงมีแผน

และข้ันตอนดําเนินงานดังนี้ 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ที่ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

วางแผนตาม PDCA/

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนนิการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณทีค่าดวาจะใชจาย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 1 อบรมเชิง

ปฏิบตัิการเก่ียวกับความรูดาน

ประโยชนของไสเดือนและการ

เพาะเลี้ยงไสเดือน 

     64,500 34,100 30,000     

ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอน

การวางแผน) 
            

1 
ขออนุมัติดําเนินงาน

กิจกรรม 
            

2 

ติดตอประสานงานกับ

หนวยงานที่เกีย่วของ

และผูนําชุมชน 

            

3 เตรียมเอกสาร             

ขั้นดําเนินการ (D) (ระบขุั้นตอน

การดําเนินงาน) 
            

1 ดําเนินการฝกอบรม             
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ที่ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

วางแผนตาม PDCA/

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนนิการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณทีค่าดวาจะใชจาย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

2 

ติดตามและรวมการ

ดําเนินงานของ

โครงการตามกลุมอาชพี 

      
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) 
            

1 สรุปการดําเนินการ             

2 
สรุปจํานวนเงินที่

เบิกจาย 
          

 
 

3 ประเมินผลกิจกรรม             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 

(A) 

(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผล

การเมิน) 

            

1 รายงานการดําเนินงาน             

 

ท่ี 

กิจกรรม/ข้ันตอน

การวางแผนตาม 

PDCA/ข้ันตอน

การดําเนินงาน 

แผนการดําเนนิการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณท่ีคาดวาจะ

ใชจาย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ไสเดือนและนํ้าหมักมูลไสเดือน

หลังการอบรม 

       20,000 32,100 30,000   

ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอน

การวางแผน) 
            

1 
ขออนุมัติดําเนินงาน

กิจกรรม 
            

2 

ติดตอประสานงานกับ

หนวยงานที่เกีย่วของ

และผูนําชุมชน 

            

3 เตรียมเอกสาร             
ขั้นดําเนินการ (D) (ระบขุั้นตอน

การดําเนินงาน) 
            

1 ดําเนินการ             

2 

ติดตามและรวมการ

ดําเนินงานของโครงการ

ตามกลุมอาชพี 
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ท่ี 

กิจกรรม/ข้ันตอน

การวางแผนตาม 

PDCA/ข้ันตอน

การดําเนินงาน 

แผนการดําเนนิการ/แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุงบประมาณท่ีคาดวาจะ

ใชจาย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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  จํานวนท้ังสิ้น  100  คน  ประกอบดวย กิจกรรม

ยอยละ 50 คน ดังนี้ 

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ดําเนินการวันท่ี  7-8 พฤษภาคม 2562 จํานวน 50  คน   

 

-  ผูบริหาร  จํานวน  -  คน   -  อาจารย  จํานวน  10   คน 

-  บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  -  คน  -  บุคลากรท่ัวไป  จํานวน  30  คน 

-  นักศึกษา  จํานวน  10  คน   -  นักเรียน  จํานวน  -  คน 

-  ประชาชน  จํานวน  -  คน   -  อ่ืนๆ ระบุ  -  

 

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล

ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ดําเนินการวันท่ี  3-4 มิถุนายน 2562 จํานวน 50  คน 

   

-  ผูบริหาร  จํานวน  -  คน   -  อาจารย  จํานวน 10   คน 

-  บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  -  คน  -  บุคลากรท่ัวไป  จํานวน  30  คน 

-  นักศึกษา  จํานวน  10  คน   -  นักเรียน  จํานวน  -  คน 

-  ประชาชน  จํานวน  -  คน   -  อ่ืนๆ ระบุ  -  
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สถานท่ีดําเนินการท้ัง 2 กิจกรรม:  ณ ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. 

สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน 

2. พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย นักศึกษาสาขาสัตวศาสตรอันประกอบดวย เทคนิคการสัตวแพทยและผลิตสัตว 

และเกษตรกรและบุคคลท่ัวไป 

3. สถานะของกลุมเปาหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หนวยงาน) คณาจารย บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรไดมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา ตามกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ 

4. สภาพปญหา/ความเดือดรอนของโครงการ - 

5. ความตองการของกลุมเปาหมายโครงการ  ไดนําองคความรู ไปใชในการประกอบอาชีพหรือ

นําไปจัดการกับดินเสื่อมโครมและกําจัดเศษวัสดุเหลือใชเองไดและมีความรูและสามารถนําไปใชในการ

ประกอบอาชีหรือสรางรายเสริมจากการเพาะเลี้ยงไสเดือนได 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

แบบสอบถาม, แบบประเมินผล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูรับผิดชอบ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผูเขารวมโครงการ “ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิง

ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน”  

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ดําเนินการวันท่ี  7-8 พฤษภาคม 2562 จํานวน 50  คน  โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน 

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล

ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ดําเนินการวันท่ี  3-4 มิถุนายน 2562 จํานวน 50  คน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป 
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เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การแปลความหมายในสวนท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีดังนี้ 
 

     คาเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51– 4.50  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.50   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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สวนท่ี 3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สาขาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เพาะเลี้ยงไสเดือน” โดยประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรู

ดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยท่ี 

2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือน

หลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง 

จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน ซ่ึงการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขา

รับการอบรมไดรับองคความรูดานประโยชนของไสเดือน และการเพาะเลี้ยงไสเดือนและเพ่ือสงเสริมใหผูเขารับ

การอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม และ

เพ่ือใหคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรูและฝก

ประสบการณในการบริการวิชาการและการถายทอดองคความรูสูชุมชนท้ังนี้ยังเปนการเพ่ิมความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารยฟน อาจาโร โรงพยาบาลสกลนคร และองคการบริหาร

สวนตําบลมวงลาย มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเปาหมายตามโครงการ

ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเปาหมายตามโครงการศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนหมูบาน มวง

ลาย หมูท่ี 7 และ 9 ตําบล มวงลาย  อําเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร ท่ีเขารับการอบรมชุดโครงการท่ี 3 

โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” จากการแจกแบบสอบถามท้ังหมด 30 ชุด มี

ผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามท้ังหมด 21 ชุด ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปครัวเรือน 

สวนท่ี 2 ทรัพยสินของครัวเรือน 

สวนท่ี 3 อาชีพและรายไดของครัวเรือน 

สวนท่ี 4 รายจายของครัวเรือน 

สวนท่ี 5 หนี้สินของครัวเรือน 

 ผลจากการรวบรวมขอมูลจากการกรอกแบบสอบถาม พบวา 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปครัวเรือน 

 จากขอมูลแบบสอบถามท้ังหมด 21 ชุด (21 ครอบครัว) พบวาสมาชิกปจจุบันในครอบครัวของชาว

ชุมชนบานมวงลายท้ัง 2 หมูบานมีจํานวนสมาชิกตั้งแต 2-6 คน ตอ 1 ครัวเรือน  
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สวนท่ี 2 ทรัพยสินของครัวเรือน 

 2.1 บานและเครื่องจักรกล 

 จากการสํารวจขอมูลพบวาชาวชุมชนบานมวงลายท้ังหมูท่ี 7 และหมูท่ี 9 นั้น มีบานและเครื่องจักร

สําหรับการทําการเกษตรและอํานวยความสะดวก ดังนี้ คือ  

-  1 ครอบครัวจะมีบานเพียง 1 หลัง แตยังพบวามี 1 ครอบครัวท่ีมีบาน 2 หลัง  

-  จาก 21 ครอบครัวพบวามีรถยนตเพียง 6 ครอบครัว โดยมีครอบครัวละ 1 คัน พบวามี 1 

ครอบครัว ท่ีมีรถยนต 2 คัน  

- รถจักรยานยนตมีครอบครัวละ 1-3 คัน สวนมากมีครอบครัวละ 1 คัน   

- จาก 21 ครัวเรือนพบวามีเพียง 1 ครอบครัวเทานั้นท่ีมีรถแทรกเตอร จํานวน 1 คัน 

- รถไถเดินตามจํานวน 15 ครัวเรือน โดยมีครอบครัวละ 1 คัน  

- มีเครื่องสูบน้ํา 5 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 เครื่อง  

- มีเครื่องอัดฟางจํานวน 1 เครื่อง  

- มีโรงสีขาวจํานวน 1 โรงสี 

 

 2.2 ท่ีดิน  

 จากขอมูลแบบสอบถามท้ังหมด 21 ครอบครัว พบวาชาวชุมชนบานมวงลายนั้นมีท่ีดินทํากินจํานวน 

2- 28 ไร แตกตางกันไป มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินมี 2 แบบ คือ โฉนด และ นส. 3 สภาพดินท่ีทํา

การเกษตรมีท้ังดินดี และดินเปรี้ยว การใชประโยชนในท่ีดินท่ีถือครองจะเปนรูปแบบของการทํานา ทําสวน 

และทําไร 

 

 2.3 ปศุสัตว 

 ชาวชุมชนบานมวงลายมีการเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพ่ือใชเปนอาชีพเสริมจากการทํานา 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

มากท่ีสุดถึง 5 ชนิด 

 

สวนท่ี 3 อาชีพและรายไดของครัวเรือน 

  ชาวชุมชนบานมวงลายมีอาชีพหลักคือเปนเกษตรกรทํานาสวนใหญ อาชีพเสริม ไดแก ทําการเกษตร

เล็ก ๆ นอย เชน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงวัว ทอผา รับจางท่ัวไป กอสราง  และสมาชิกในครอบครัวบางสวนอยู

ในชวงกําลังศึกษา 

 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอปอยูท่ี  204,098 (24,000-744,000) บาท ตอป ตอครอบครัว 

  



15 

 

สวนท่ี 4 รายจายของครัวเรือน 

  ชาวชุมชนบานมวงลายมีรายจายเฉลี่ยตอปอยูท่ี  105,767 (36,00- 237,600) บาทตอปตอ

ครัวเรือน  รายไดสุทธิ (รายได-รายจาย) เฉลี่ย 109,416 ( -141,600 ถึง 648,000)  บาทตอปตอครอบครัว  

 

สวนท่ี 5 หนี้สินของครัวเรือน 

 ชาวชุมชนบานมวงลายมีภาระหนี้สินเฉลี่ยอยูท่ี  240,909 (60,000-650,000) บาทตอปตอครอบครัว  

 

ปญหาและขอเสนอแนะ จากการรวบรวมขอมูลพบวาผูใหขอมูลกรอกขอมูลบางสวนไมครบจึงไม

สามารถนํามาใชเปนขอมูลภาพรวมของท้ังชุมชนและอธิบายสถานะทางเศรษฐกิจของชุมชนไดเพียงบางสวน

เทานั้น 

 

ผลการดําเนินโครงการที่ 3 โครงการยอยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน ทั้ง 2 

กิจกรรม 

 

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. 

สกลนคร 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถาม 

จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน

อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 57 คน เปาหมายท่ีตั้งไว (มากกวา 50 คน) และมีเกษตรกรผูเขารวม

มากกวาเปาท่ีกําหนดไว (มากกวา 30 คน) ดังในตารางท่ี 1 และมีผูประเมินโครงการจํานวน 23 คน ไดแก เพศ

หญิง 16 คน และเพศชาย 7 คน โดยมีอายุระหวาง 15-74 ป (อายุเฉลี่ยประมาณ 52 ป) ผลการประเมิน

โครงการคือ 4.43±0.15 คะแนน อยูในระดับดี ดังในตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนเปาหมายและจํานวนผลการดําเนินงานของ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดาน

ประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ องคการบริหาร

สวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร 

 

 จํานวนเปาหมาย จํานวนผลการดําเนินงาน 

เกษตรกรบานมวงลาย 30 31 

นักศึกษา 10 12 

อาจารยและเจาหนาท่ี 10 15 

รวม 50 58 

 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินผล รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละ ผูตอบแบบประเมินผลโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ใน

ระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562” โดยจําแนกตามเพศ อายุ และสถานะ  

 

การจําแนก สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ ชาย 7 30.43 

หญิง 16 69.57 

รวม 23 100 

2. อาชีพ เกษตรกรและบุคคลท่ัวไป 23 100.00 

 23 100 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงรอยละ ผูตอบแบบ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562” โดยจําแนกตามเพศ อายุ และสถานะ  

 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 2 แสดงรอยละโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยจําแนกตามอาชีพ  

70%

30%

หญิง

ชาย
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2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็น เก่ียวกับการดําเนินโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

การดําเนินโครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3 

 

 

 

 

100%

เกษตรกร
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ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ   

 

ท่ี รายการ ผลการดําเนินการ (คาเฉล่ีย) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดานองคความรู 

 ความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4.26 0.69 

 ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้ 4.17 0.49 

 ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้ 4.43 0.51 

 ควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป 4.52 0.51 

ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม 

 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 

ดานการดําเนนิงานในการจดักิจกรรม 

 ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตางๆ 4.43 0.51 

 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.43 0.51 

 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 4.48 0.67 

 ความเหมาะสมของสื่อ 4.22 0.90 

  สรุปผลการประเมิน 4.43 0.15 

 

จากตารางท่ี 3 พบวาระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีเขารวม “โครงการยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 

โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

ความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 อยูใน
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ระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 4.43±0.15 โดยแยกเปนรายละเอียดเปนดังนี้ คือ ดานองคความรู มีผลการประเมิน

ดังนี้ คือ ความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.26±0.69 ดานความคุมคาในการ

เขารวมโครงการครั้งนี้ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.17±0.49 ดานภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้ 

ในระดับมากคาเฉลี่ย 4.43±0.51 ดานควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป ในระดับมากท่ีสุดคาเฉลี่ย 4.52±0.51  

ดานวิทยากรและผูดําเนินการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือ ดานการเตรียมตัวและความพรอม

ของวิทยากรอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.65±0.49 ดานบุคลิกภาพของวิทยากรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.43±0.59 ดานสามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็นมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.70±0.47 ดานการลําดับ

เนื้อหาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35±0.65 ดานการกระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถามอยู

ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35±0.65 ดานความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.52±0.59 ดานความสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.52±0.59 

ดานการประเมินดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือดานความเหมาะสม

ของชวงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43±0.51 ดานความเหมาะสมของสถานท่ีจัด

กิจกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43±0.51 ดานความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.48±0.67 และดานความเหมาะสมของสื่ออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22±0.90 

 

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา

หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. 

มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถาม 

จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน

อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น 57 คน มากกวาจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไว (มากกวา 50 คน) ดัง

ตารางท่ื 4 และมีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น 38 คน มากกวาจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไว (มากกวา 

30 คน)  และมีผูประเมินโครงการจํานวน 32 คน ไดแกเพศหญิง 18 คน และเพศชาย 14 คน โดยมีอายุ

ระหวาง 19-73 ป (อายุเฉลี่ยประมาณ 52 ป) ผลการประเมินโครงการคือ 4.19±0.67 คะแนน อยูในระดับดี 

(ตามตารางท่ีแนบ) ดังตารางท่ื 5 และ 6 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนเปาหมายและจํานวนผลการดําเนินงานของ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสาย

พันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 

2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกล

ฟารมไสเดือน 
 

 จํานวนเปาหมาย จํานวนผลการดําเนินงาน 

เกษตรกรบานมวงลาย 30 38 

นักศึกษา 10 13 

อาจารยและเจาหนาท่ี 10 6 

รวม 50 57 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินผล รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละ ผูตอบแบบประเมินผลโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา

หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. 

มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยจําแนกตามเพศ อายุ และสถานะ  

 

การจําแนก สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ ชาย 15 39.47 

หญิง 23 60.53 

รวม 38 100 

2. อาชีพ เกษตรกรและบุคคลท่ัวไป 38 100.00 

 38 100 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงรอยละ ผูตอบแบบ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล

ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน

ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยจําแนกตามเพศ 

อายุ และสถานะ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39% หญิง

ชาย
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แผนภาพท่ี 4 แสดงรอยละโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล

ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน

ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยจําแนกตาม

อาชีพ  

 
 

 

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็น เก่ียวกับการดําเนินโครงการ “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล

ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน

ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

 

 

100%

เกษตรกร
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2.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

การดําเนินโครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม “โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” 

  

กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูล

ไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวน

ตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน โดยมีรายละเอียด 

ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ   

ท่ี รายการ 

ผลการดําเนินการ 

(คาเฉล่ีย) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

                                    ดานองคความรู 

1 ความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4.41 0.56 

2 ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้ 4.16 0.68 

3 ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้ 4.38 0.66 

4 ควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป 4.31 0.69 

  ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม     

1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 4.41 0.71 

2 บุคลิกภาพของวิทยากร 4.44 0.67 

3 สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 4.19 0.69 

4 มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง 4.03 0.69 

5 กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม 3.91 0.69 

6 ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลย ี 4.22 0.71 

7 สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น 4.13 0.71 

  ดานการดําเนนิงานในการจดักิจกรรม     

1 ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตางๆ 3.94 0.67 

2 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.16 0.51 

3 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 4.06 0.72 

4 ความเหมาะสมของสื่อ 4.19 0.69 

  สรุปผลการประเมิน 4.19 0.67 
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จากตารางท่ี 6 พบวาระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีเขารวม “โครงการยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 

โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน” กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรม

สามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 

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 มีผลการประเมินดังนี้ คือ ความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.41±0.56 ดานความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.16±0.68 ดานภาพรวม

ความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้ ในระดับมากคาเฉลี่ย 4.38±0.66 ดานควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป ใน

ระดับมากท่ีสุดคาเฉลี่ย 4.31±0.69  

ดานวิทยากรและผูดําเนินการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือ ดานการเตรียมตัวและความพรอม

ของวิทยากรอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.41±0.71 ดานบุคลิกภาพของวิทยากรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.44±0.67 ดานสามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็นมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.19±0.69 ดานการลําดับ

เนื้อหาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03±0.69 ดานการกระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถามอยู

ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91±0.69 ดานความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.22±0.71 ดานความสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.13±0.71 

ดานการประเมินดานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินดังนี้คือดานความเหมาะสม

ของชวงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.94±0.67 ดานความเหมาะสมของสถานท่ีจัด

กิจกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16±0.51 ดานความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.06±0.72 และดานความเหมาะสมของสื่ออยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19±0.69 
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สวนท่ี 4 

สรุปผลการดําเนินการ 

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินโครงการ 

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน 

ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน โดยประกอบดวย 2 กิจกรรม

ยอย คือ กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถ

ขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  

มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ 

เอกสกลฟารมไสเดือน สามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการเพาะเลี้ยงไสเดือน ใน

ระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562”  

จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน

อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 58 คน แบงเปนเพศชาย 22 คน และเพศหญิง 36 คน โดยมีเกษตรกร

และบุคคลท่ัวไป นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร อาจารยและเจาหนาท่ี 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 ช้ันป 

 1.2.1 เกษตรกรและบคุคลท่ัวไป จํานวน 31 คน (รอยละ 53.45) 

 1.2.2 นักศึกษา จํานวน 12 คน (รอยละ 20.69) 

 1.2.3 อาจารยและเจาหนาท่ี  จํานวน 15 คน (รอยละ 25.86) 

 

 



27 

 

ตอนท่ี 2 เนื้อหาการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ 

ผลการ

ดําเนินการ 

(คาเฉล่ีย) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจ 

                                    ดานองคความรู  

1 ความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4.26 0.69 มาก 

2 ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้ 4.17 0.49 มาก 

3 ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้ 4.43 0.51 มาก 

4 ควรจัดโครงการแบบนี้ติอไป 4.52 0.51 มาก 

  ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม      

1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

2 บุคลิกภาพของวิทยากร 4.43 0.59 มาก 

3 สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 4.7 0.47 มากท่ีสุด 

4 มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง 4.35 0.65 มาก 

5 กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม 4.35 0.65 มาก 

6 ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลย ี 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

7 สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

  ดานการดําเนนิงานในการจดักิจกรรม      

1 ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตาง ๆ 4.43 0.51 มาก 

2 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.43 0.51 มาก 

3 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 4.48 0.67 มาก 

4 ความเหมาะสมของสื่อ 4.22 0.90 มาก 

  สรุปผลการประเมิน 4.43 0.15 มาก 
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กิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ํา

หมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 3-4  มิถุนายน 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. 

มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ เอกสกลฟารมไสเดือน 

 จากผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวาการดําเนินโครงการในครั้งนี้ถือประสบความสําเร็จเปน

อยางดี โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 57 คน ซ่ึงเกินคาเปาหมายท่ีตั้งไว (มากกวา 50 คน) และมีเกษตรกร

เขารวมถึง 38 คน ซ่ึงมากกวาท่ีตั้งเปาหมายไว (มากกวา 30 คน) โดยมีเกษตรกรและบุคคลท่ัวไป นักศึกษา

สาขาสัตวศาสตร อาจารยและเจาหนาท่ี 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 ช้ันป 

 1.2.1 เกษตรกรและบคุคลท่ัวไป จํานวน 38 คน (รอยละ 66.66) 

 1.2.2 นักศึกษา จํานวน 13 คน (รอยละ 22.80) 

 1.2.3 อาจารยและเจาหนาท่ี  จํานวน 6 คน (รอยละ 10.53) 

 

ตอนท่ี 2 เนื้อหาการใหบริการ 

ท่ี รายการ 

ผลการ

ดําเนินการ 

(คาเฉล่ีย) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจ 

                                    ดานองคความรู  

1 ความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4.41 0.56 มาก 

2 ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้ 4.16 0.68 มาก 

3 ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้ 4.38 0.66 มาก 

4 ควรจัดโครงการแบบนี้ติอไป 4.31 0.69 มาก 

  ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม      

1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 4.41 0.71 มาก 

2 บุคลิกภาพของวิทยากร 4.44 0.67 มาก 

3 สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 4.19 0.69 มาก 
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ปญหาอุปสรรค 

1. ในการจัดกิจกรรมมีการเลื่อนหลายครั้งเนื่องจากชาวบานมีโครงการหลายโครงการจึงทําใหตอง

เลื่อนการดําเนินกิจกรรมหลายครั้ง 

2. เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีวิทยากรหลายคนจึงทําใหยากตอการนัดหมายวันเวลาในการดําเนิน

กิจกรรมจึงทําใหเกิดการจัดกิจกรรมลาชากวาท่ีกําหนดในแผน   

 

 

ภาพรวมของกิจกรรม 

1. เปนโครงการท่ีมีประโยชนตอชุมชน ทางชุมชนจะนําความรูท่ีไดมาปรับใช เพ่ือเปนอาชีพเสริม เพ่ิม

รายได 

2. ดําเนินโครงการไดดี เหมาะสม 

3. ขอบคุณท่ีมีโครงการดีๆ มาใหชุมชน 

4. มีการจัดการเวลาดี มีการแจกใบองคความรู สมุด ปากกา ถือวาเปนสิ่งท่ีดีมาก 

  

ขอเสนอแนะ 

1. อยากใหมีการดําเนินกิจกรรมท่ีในปถัดไป 

2. อบรมแลวอยากใหดูแลตอไปและมาใหความรูเพ่ิมเติมอีก และติดตามโครงการตอไปเรื่อย ๆ 

 

4 มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง 4.03 0.69 มาก 

5 กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม 3.91 0.69 มาก 

6 ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี 4.22 0.71 มาก 

7 สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น 4.13 0.71 มาก 

  ดานการดําเนนิงานในการจดักิจกรรม      

1 ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตาง ๆ 3.94 0.67 มาก 

2 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.16 0.51 มาก 

3 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 4.06 0.72 มาก 

4 ความเหมาะสมของสื่อ 4.19 0.69 มาก 

  สรุปผลการประเมิน 4.19 0.67 มาก 
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ผลท่ีไดรับจากโครงการ  

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุดโครงการท่ี 3 โครงการยอยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไสเดือน โดยประกอบดวย 

2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการ

เพาะเลี้ยงไสเดือน ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมยอยท่ี 2 สงเสริมใหผูเขารับการอบรม

สามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม ในระหวางวันท่ี 

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

ในการผลิตพืชอินทรียหลังการอบรมเพ่ือสรางรายได 

 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1. อาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดเรียนรูและฝก

ประสบการณในการบริการวิชาการและการถายทอดองคความรูสูชุมชน 

 2. สามารถนําองคความรูจากงานวิจัยถายทอดสูเกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไปไดโดยความรูดาน

ประโยชนของไสเดือน การเพาะเลี้ยงไสเดือนดินและการนําไสเดือนไปใชประโยชนทางการเกษตรทําใหเกษตร

สามารถนําไปปฏิบัติตามได 

 3. ไดรับความรวมมือจากการทํางานจากหลายองคกรท้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โรงพยาบาลสกลนคร โรงเรียนและชุมชนในการถายทอดองคความรูสูชุมชน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

กิจกรรมยอยท่ี 1  

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูดานประโยชนของไสเดือนและการ

เพาะเลี้ยงไสเดือน  

ในระหวางวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 

ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย ต. มวงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร 
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ภาคผนวก ข 

 

กิจกรรมยอยท่ี 2  

สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุยหมัก

มูลไสเดือนและนํ้าหมักมูลไสเดือนหลังการอบรม  

ในระหวางวันท่ี 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 

 

            แบบประเมินผลการจัดโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงไสเดือนดวยเศษวัสดุเหลือใช  

ระหวางวันท่ี 12-13 มิถุนายน 2562 

ณ โรงเรียนบานโคกสะอาด ต. อุมจาม อ. กุสุมาลย จ. สกลนคร  

ณ องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 

1.  เพศ  (  )  หญิง  (  ) ชาย  

2.  อายุ  ..................  ป                 

สวนท่ี 2 ภาพรวมของโครงการ 

การประเมินผลการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ 

กรุณาตอบคําถามโดยกาเครื่องหมาย  (√)  ตามความคิดเห็นของทาน 

 

ท่ี รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานองคความรู 

1 ความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง      

2 ความคุมคาในการเขารวมโครงการครั้งนี้      

3 ภาพรวมความพึงพอใจของการจัดงานครั้งนี้      

4  ควรจัดโครงการแบบนี้ตอไป       

ดานวิทยากร และผูดําเนินการจัดกิจกรรม 

1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร      

2 บุคลิกภาพของวิทยากร      

3 สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น      
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4 มีการลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่อง      

5 กระตุนใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม      

6 ความรอบรูในการถายทอดความรูและเทคโนโลย ี      

7 สามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น      

 

ดานการดําเนนิงานในการจดักิจกรรม 

1 ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดกิจกรรมตาง ๆ      

2 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม      

3 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม      

4 ความเหมาะสมของสื่อ       

 

สวนท่ี 3 ภาพรวมของโครงการ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 


	ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

