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ค าน า 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “โครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร  
ผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร” จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่การ
ด าเนินงาน เพื่อน าผลท่ีได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน บุตรหลานของเกษตรกรละ
ท้ิงอาชีพเกษตรกรสู่การท างานในภาคอุตสาหกรรม และงานบริการมากขึ้น ท้ิงการเป็นเกษตรกร 

สู่อาชีพ ลูกจ้าง หรือรับราชการ โดยหวังว่าในวันหนึ่งจะก้าวสู่การเป็นนายคน แต่บัณฑิตสาขา
การเกษตรส่วนใหญ่มักเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชน ไม่สามารถน าวิชาความรู้ท่ีเรียนมากลับมาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

ด้วยแนวทางการบ่มเพาะ การให้โอกาสทางการศึกษาสร้างศรัทธาและความภาคภูมิใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจากภูมิปัญญาและ
สภาพแวดล้อมทางการเกษตรท่ีมีอยู่ให้เกิดความเช่ียวชาญเพิ่มมากขึ้นจนเข้มแข็ง และสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ ด้านการเกษตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพแบบพึ่งตนเองได้ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คาดหวังว่านักศึกษาท่ีรับทุนโครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร  
จะสามารถเป็น “เกษตรกรมืออาชีพ” และก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพได้อย่างยั่งยืน 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการท าให้การด าเนินงานบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นอย่างดี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

ภาวะในปัจจุบัน ความสนใจของนักเรียนท่ีจะตัดสินใจศึกษาและประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสังคมประเทศท่ีเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ท้ังค่านิยมในสังคมยังเช่ือว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีความยากล าบาก ประสบปัญหาด้านการ
ผลิตและการตลาดมาโดยตลอด ส่งผลให้เกษตรกรในปัจจุบัน ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานของตนเรียน
เพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง เพราะอาชีพหลัก
ของประเทศไทยคือ “เกษตรกรรม” ซึ่งความต้องการแรงงานในภาคการเกษตรยังคงเป็นกลุ่มท่ีมีความ
ต้องการสูงสุด แต่เป็นส่ิงท่ีสวนทางกับความนิยมของนักเรียนในปัจจุบัน ท่ีนิยมเลือกเรียนในสาขาวิชา
อื่นมากกว่าท าให้เกิดความกังวลว่าในอนาคตจะเกิดวิกฤตขาดแคลนบัณฑิตในสาขาการเกษตร 
สอดคล้องกับผลส ารวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีนักเรียนและเยาวชนส่วนใหญ่รู้ว่าอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากรไทยและเห็นว่าภาคการเกษตรเป็นแหล่งรายได้หลักของ
ประเทศ แต่กว่าร้อยละ 80 ของนักเรียน กลับไม่ต้องการเรียนเกษตร เพราะคิดว่าเป็นอาชีพท่ีล าบาก 
ท างานหนักใช้แรงงานและมีรายได้น้อย รวมท้ังความอดทนของเด็กปัจจุบันลดลง แต่หากมองใน
พื้นฐานของประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา ต่างให้ความส าคัญกับอาชีพเกษตรกร 
จนเป็นอาชีพท่ีต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะการเกษตรนั้น นับว่ามีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็น
อาชีพท่ีต้องอาศัยเวลา มีความทุ่มเท ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีใจรัก เมื่อผ่านระยะเริ่มต้นได้จะ
สามารถปรับตัวให้ด ารงอาชีพนี้ได้ในระยะยาวอย่างมั่นคงได้ในท่ีสุด หากน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ จะยิ่งท าให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ในการด ารงชีวิตการเกษตร แต่ประการส าคัญ
นอกจากความรู้ด้านวิชาการเกษตร ทัศนคติและค่านิยมก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องมีและถูกสร้างให้
เกิดขึ้นไปพร้อม ๆกัน เพราะในแต่ละปี จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษามีจ านวนจ ากัด และส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในบริษัทเอกชน โดยละท้ิงไร่นาและความเป็นเกษตรกร เกิดการสูญเสีย
ต่อการพัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เห็นถึงความส าคัญ จึงมีจุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษา ข้อ (6) ด าเนินโครงการ “ทายาทเกษตรกร” 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2 – 3 ครอบครัวต่อปีการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ.2561 – 2563 ตามแนวนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ข้อ (1) เป้าหมายหลัก (1.3) นักศึกษามีทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีต่อตนเอง ต่อ
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มหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตน รักการเรียนรู้ (Love to Learn) และพร้อมปรับตัวท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ (Relearn) มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และเข้าใจความเป็นสากล (Local-Thai and Global-Thai) และ
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ข้อ 3 งานจัดการศึกษา (จัดการศึกษาตามความต้องการท้ังระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ตามแนวคิด Demand Create Supply) (3) Work Integrated Learning 

(WIL) บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในท้องถิ่น (5) การจัดการศึกษาโครงการ “ทายาท
เกษตรกร” เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่กลับสู่ท้องถิ่น โดยพัฒนาจาก Traditional Farmer ไปสู่ Smart 

Farmer ต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้าง “เกษตรกรมืออาชีพ” 
ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา สร้างศรัทธาและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองจากภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมทางการเกษตรท่ีมีอยู่ 
ให้เกิดความเช่ียวชาญเพิ่มมากขึ้นจนเข้มแข็ง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ด้านเกษตรเข้า สู่
กระบวนการพัฒนาอาชีพแบบพึงตนเองได้ ก้าวสู่เกษตรกรมืออาชีพได้อย่างยั่งยืน จึงขออนุมัติ 
“โครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร” โดยเป็นการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ท่ีก าลังจะเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ซึ่งบิดา
หรือมารดามีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก และมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 10 
ปี มีคะแนนเฉล่ียทุกวิชาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวมกัน ไม่ต่ ากว่า 2.50 เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน
ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตว
ศาสตร์ สาขาการประมง สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จ านวน ปีการศึกษาละ 2 ทุน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ตลอดหลักสูตร 4 ปี (ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา) 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนจากภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อม

ทางการเกษตร ท่ีมีอยู่ให้เกิดความช านาญเพิ่มมากขึ้น จนเข้มแข็งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เกษตรเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพแบบพึ่งตนเองได้และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน (พัฒนาจาก 
Traditional Farmer ไปสู่ Smart Farmer) 

2) เพื่อให้นักศึกษามีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่กลับสู่ท้องถิ่น
อย่างมืออาชีพ  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1 ร้อยละของผู้ได้รับทุนได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีได้วางไว้ ร้อยละ 100 1 

2 ร้อยละของผู้รับทุนท่ีได้รับการบ่มเพาะ ร้อยละ 100 1 

ผลผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ข้อที่ 
1 ร้อยละของผู้ได้รับทุนเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ร้อยละ 90 1,2 

2 ร้อยละของผู้ท่ีได้รับทุนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 1,2 

 

ระยะเวลาการด าเนินการและสถานท่ี 

ระยะเวลา : วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

สถานที ่ : ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

การติดตามและประเมินผล 

  1) ภาคเรียนท่ี 1 นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความศรัทธาและความภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีและมีจิตอาสา 
  2) ภาคเรียนท่ี 2 นักศึกษาได้รับการพัฒนากระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและ
ท้องถิ่น (ระหว่างปิดภาคเรียนนักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการศึกษาศักยภาพชุมชนของตนเอง) โดย
ค าแนะน าของอาจารย์นิเทศและประเมินผล 

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
บ่มเพาะทายาทเกษตรกร 1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2) ชุมชนของผู้รับทุนทายาทเกษตรกร 

1) นักศึกษาใหม่ช้ันปี
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

2 คน ต่อ 

1 ปี
การศึกษา 

- 

รวมทั้งสิ้น 

2 คน ต่อ 

1 ปี
การศึกษา 

- 
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  3) ภาคเรียนท่ี 3 นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างเค้าโครง “โครงการพัฒนาทางการเกษตร” 
และฝึกปฏิบัติในแปลงทดลองขนาดเล็ก เพื่อเช่ือมโยงความรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอด และน าเสนอ
โครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อพิจารณาขอทุนเริ่มต้น (Seed Fund) ในการด าเนินโครงการ 

  4) ภาคเรียนท่ี 4 – 5 นักศึกษา น า “โครงการพัฒนาทางการเกษตร” ไปปฏิบัติจริง ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาและประเมินผล 

  5) ภาคเรียนท่ี 6 – 7 นักศึกษาปรับปรุง “โครงการพัฒนาทางการเกษตร” และขยายขนาดเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์และสร้างความช านาญ ภายใต้ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ โดยนักศึกษาสามารถน า
ช่ัวโมงจากการปฏิบัติจริงใช้ในการเทียบโอนช่ัวโมงในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 300 ช่ัวโมง โดย
ความเห็นชอบผลการประเมินโดยอาจารย์นิเทศ 

  6) ภาคเรียนท่ี 8 นักศึกษาน าประสบการณ์ ผลการประเมินและข้อค้นพบจาก “โครงการพัฒนา
ทางการเกษตร” เรียบเรียงและจัดท าเป็นรายงานการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญหาพิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและผลักดันให้เข้าสู่แหล่งเงินทุนในการพัฒนาฟาร์มสาธิตเพื่อก้าว
สู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ 
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ส่วนที่ 2 

วิธีด าเนินการ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร ผู้ท่ีได้รับทุน
ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนในการด าเนินการ โครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร ผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฏ
เพื่อทายาทเกษตรกร (PDCA) มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที่ 

ขั้นตอน/รายการกิจกรรม/ 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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 

บ่มเพาะทายาทเกษตรกร   5,000 5,000         

ขั้นวางแผนงาน (P) 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

ขออนุมัติด าเนินการ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินการบ่มเพาะ 

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุนเข้าร่วม 

จัดการอบรมตามก าหนด 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1จัดท าแบบประเมิน/แบบสอบถาม 

แจก-เก็บแบบสอบถามในวันอบรม 

วิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปผลการ
อบรม 

2
รายงานผลต่อผู้บริหารและส่วนที่
เก่ียวข้อง 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

1
น าผลการประเมินรายงานผู้บริหาร 
เพ่ือน าไปพัฒนาการด าเนินงานในปี
การศึกษา ต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการบ่มเพาะทายาท
เกษตรกรรุ่นท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 12 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วัตถุประสงค์ในการ
จัดท าโครงการ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน สร้างศรัทธาและความภูมิใจในการประกอบ
อาชีพเกษตร และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทางศักยภาพของตนจากภูมิปัญญา และ
สภาพแวดล้อมทางการเกษตรท่ีมีอยู่ให้เกิดความช านาญเพิ่มมากขึ้นจนเข้มแข็งสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ด้านเกษตรเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพแบบพึ่งตนเองได้และประกอบอาชีพได้อย่างยังยืน 
ละเพื่อสร้างเกษตรมืออาชีพ 

โครงการบ่มเพาะทายาทเกษตรกรรุ่นท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษา
เข้าร่วมโครงการจ านวน 2 คน คือ 

1) นายยุทธนา จูมจันดา  นักศึกษาสาขาวิชาการประมง  
รหัสนักศึกษา 60102513109 

2) นางสาวกมลลักษณ์ กองวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
รหัสนักศึกษา 60102511129 

  

กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการ

ด าเนนิงาน 

จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
บ่มเพาะทายาทเกษตรกร 1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2) ชุมชนของผู้รับทุนทายาทเกษตรกร 

1) นักศึกษาใหม่ช้ันปี
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

2 คน ต่อ 

1 ปี
การศึกษา 

- 

รวมทั้งสิ้น 

2 คน ต่อ 

1 ปี
การศึกษา 

- 
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แบบประเมินตนเองผู้ได้รับทุนทายาท 
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โครงการพัฒนาทางการเกษตรท่ีฝึกปฏิบัติในแปลงทดลองขนาดเล็ก 

 

การปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าว 

นางสาวกมลลักษณ์ กองวงค์ รหัสนักศึกษา 60102511129 

 

หลักการและเหตุผล 

การเพาะเห็ดในปัจจุบันนี้นิยม ใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุหลัก เพราะสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด
ในสูตรเดียวกัน ซึ่งฟางข้าวในปัจจุบันนี้สามารถหาได้ในพื้นท่ีทางการเกษตรจากการปลูกข้าวในนา
ท่ัวไป ท าให้เกษตรกรไม่ต้องลงทุนเพิ่มมาก อีกท้ังในกรณีท่ีเกษตรกรต้องการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม 
หรือเป๋าฮื้อเป็นหลัก สามารถใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุหลักได้แต่จะต้องผ่านกระบวนการหมักเสียก่อนตาม
กรรมวิธีท่ีต่าง ๆ ในการเลือกปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าว เห็นว่าเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดท่ีตลาดต้องการ
และราคาดี สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง และสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ 
ได้ อีกท้ังยังสามารถใช้วัสดุท่ีเรามีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจ าหน่ายเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน และสามารถท าเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ 

2) เพื่อใช้วัสดุและพื้นท่ีอย่างคุ้มค่า ให้เกินประโยชน์สูงสุด 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1) ฟางข้าว 

2) หัวเช้ือเห็ดนางฟ้า 
3) สารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และเบ็นตัส 

4) ถุงบรรจุก้อนเห็ด 

5) ผ้าสเเลนด าท าโรงเรือน 
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การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ 

นายยุทธนา จูมจันดา รหัสนักศึกษา 60102513109 

 

หลักการและเหตุผล 

กุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงอย่างดี กุ้งมีหลายสายพันธ์ุและ 

ทุก ๆ สายพันธ์ุ ล้วนแต่สร้างรายได้อย่างมาก กุ้งฝอยเป็นกุ้งท่ีเล้ียงง่ายท่ีสุดในบรรดากุ้งในแต่ละสาย
พันธ์ุ ต้นทุนในการเล้ียงก็ถูกกว่ากุ้งชนิดอื่น อีกท้ังยังเล้ียงง่าย ขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็วใช้ระยะเวลา
ในการเล้ียงไม่นาน ท้ังยังเป็นท่ีต้องการทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะน ามาท าเป็นอาหาร หรือ
แม้กระท่ังน าไปเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่น โครงการทางการเกษตรครั้งนี้จึงเลือกการเล้ียงกุ้งฝอยใน
บ่อซีเมนต์ เนื่องจากกุ้งฝอยยังคงมีความต้องการมาก และยิ่งในปัจจุบันแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีสะอาดเริ่ม
หายากมากข้ึน ประกอบกับการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรมก็มากด้วย ท าให้พันธุ์กุ้งฝอยในแหล่ง
ธรรมชาติลดน้อยลงมาก การเล้ียงกุ้งฝอยจึงน่าจะไปได้ด้วยดี 
 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 

2) เพื่อจ าหน่ายเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน และสามารถท าเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1) ท่อซีเมนต์ขนาดสันผ่าศูนย์กลาง  1 เมตร 5 ท่อ 

2) ปั๊มออกซิเจน     1 ปั๊ม 

3) สายออกซิเจน หัวทราย   10 หัว 

4) อวนตาถี่สีฟ้า    1 ม้วน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

โครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรนี้ มีเครื่องมือ คือ ผู้ท่ี
ได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินความพึงพอใจของ
โครงการฯ ซึ่งแบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 

การประเมินผลจะท าหลังจากโครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร ผู้ท่ีได้รับทุนราช
ภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสร็จส้ินแล้ว ซึ่งการประเมินผลนั้นจะท าโดยการ
แจกแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมเข้าร่วม ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะถูกน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิ เคราะห์ข้อมู ลแบบประ เมิน แปลความหมาย (Rating Seale) ของโครงการ  
ใช้สถิ ติในการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ สูตรหาค่าเฉล่ีย  (Mean) และสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละสูตรการค านวณสามารถเขียนได้ดังนี้  
1) การหาค่าเฉลี่ย 

สูตรหาค่าเฉล่ีย (Mean) �̅� = ∑𝑓(𝑥)𝑛  

 

  เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉล่ียของข้อมูล 

  𝑓  แทน ความถ่ีของข้อมูล 

   𝑥 แทน ค่าคะแนน 

  𝓃       แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
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2) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สูตรค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

𝜎 = √∑𝑓(𝑥 − �̅�)2𝑛  

  เมื่อ  𝜎 แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  𝑓  แทน ความถ่ีของข้อมูล 

   𝑥 แทน ค่าคะแนน 

  �̅�  แทน ค่าเฉล่ียของข้อมูล 

  𝓃       แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ใช้เกณฑ์การประเมินระดับ
การแปลความหมาย ซึ่งก าหนดค่าการแปลความหมายเป็น 5 ระดับ คือมีค่าคะแนนต้ัง แต่ 1 ถึง 5 
โดยค่าคะแนน 1 คือก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด ค่าคะแนน 5 คือก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ค่าคะแนน 4.51 – 5.00 เท่ากับ ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 

ค่าคะแนน 3.51 – 4.50 เท่ากับ ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ค่าคะแนน 2.51 – 3.50 เท่ากับ ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ค่าคะแนน 1.51 – 2.50 เท่ากับ ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อย 

ค่าคะแนน 1.00 – 1.50 เท่ากับ ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการประเมินผลโครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร ผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาท
เกษตรกร ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการวัดระดับความ 

พึงพอใจในการใช้ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากการเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ได้ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินระดับความพึงพอใจใน
การจัดโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ความรู้ความเข้าใจ และ
3) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาท
เกษตรกร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนและร้อยละ ผู้ตอบแบบประเมินผล ด าเนินการโครงการกิจกรรมบ่ม
เพราะทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2561 โดยจ าแนกตามเพศ และหลักสูตร 

 

การจ าแนก รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 1 50.00 

หญิง 1 50.00 

รวม 2 100.00 

2. หลักสูตร หลักสูตรการประมง 1 50.00 

หลักสูตรพืชศาสตร์ 1 50.00 

รวม 1 100.00 

 

จากตารางท่ี 3.1 พบว่า ท่ีได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร รวมทั้งส้ินจ านวน 2 คน เป็น
เพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 แยกเป็น
1) หลักสูตรพืชศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 2) หลักสูตรการประมง จ านวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยแสดงผลคะแนนระดับความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
ดังตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 

รายการประเมิน 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม 
4.50 

ร้อยละ 90.00 
0.71 มาก 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ีได้รับจากการอบรม 
5.00 

ร้อยละ 100.00 
0.00 มากท่ีสุด 

1.3 สามารถปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับจากการอบรม 
4.50 

ร้อยละ 90.00 
0.71 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.67 

ร้อยละ 93.33 
0.47 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 3.2 ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ด้านความรู้ความเข้าใจ แบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 1) มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 2) ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ี
ได้รับจากการอบรม มีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
100.00 3) สามารถปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับจากการอบรม มีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ

ประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงผลคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความพึง

พอใจ 

2. ด้านความพึงพอใจ 

2.1 รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
5.00 

ร้อยละ 100.00 
0.00 มากท่ีสุด 

2.2 สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 
5.00 

ร้อยละ 100.00 
0.00 มากท่ีสุด 

2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
4.50 

ร้อยละ 90.00 
0.71 มาก 

2.4 ความรู้ท่ีได้รับตรงกับความต้องการ 
4.50 

ร้อยละ 90.00 
0.71 มาก 

รวม/เฉลี่ย 
4.75 

ร้อยละ 95.00 
0.35 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี  3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากเข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้าน
ความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 เรื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 2) สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดอบรมมี
ความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00  
3) ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4. 50  
คิดเป็นร้อยละ 90.00 4) ความรู้ท่ีได้รับตรงกับความต้องการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
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ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบ
ประเมิน โดยแสดงผลคะแนนระดับการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ดังตารางท่ี 3.4 

 

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลระดับการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

รายการประเมิน 

ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับการน าไปใช้

ประโยชน์ 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
3.1 น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาใน
การเรียนได้ 

5.00 

ร้อยละ 100.00 
0.00 มากท่ีสุด 

3.2 น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

และปรับใช้กับผู้อื่นได้ 

5.00 

ร้อย 100.00 
0.00 มากท่ีสุด 

รวม/เฉลี่ย 
5.00 

ร้อยละ 100.00 
0.00 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 3.4 ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย จากเข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้ 1) สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไป
ใช้พัฒนาในการเรียนได้ มีระดับการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 2) สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับผู้อื่นไ ด้ มีระดับการ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินการ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลท่ีได้จากการจัดการและด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ในการด าเนินโครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสรุปผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุท่ี 

ไม่บรรลุ 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

1 
ร้อยละของผู้ได้รับทุนได้รับ
การพัฒนาตามแผนท่ีได้วางไว ้

ร้อยละ 100 100 
บรรลุ

เป้าหมาย 
- 

2 
ร้อยละของผู้รับทุนท่ีได้รับการ
บ่มเพาะ 

ร้อยละ 100 100 
บรรลุ

เป้าหมาย 
- 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1 

ร้อยละของผู้ได้รับทุนเป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 

ร้อยละ 90 

เนื่องจากผู้ได้รับทุนราชภัฏ
เพื่อทายาทเกษตรกร ยังไม่มีผู้
ได้รับทุนรายใดท่ีจบการศึกษา 
และเป็นผู้ประกอบการด้าน
การเกษตรได้ ด้วยทุนนี้พึ่งเริ่ม
จัดต้ังขึ้น ผู้ได้รับทุนยังปฏิบัติไม่
ครบข้ันตอนและเงื่อนไขของ
ทุนจึงไม่สามารถวัด
วัตถุประสงค์ข้อนี้ได้ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

- 

2 

ร้อยละของผู้ท่ีได้รับทุนมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 95 
บรรลุ

เป้าหมาย 
- 
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ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินโครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร ผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาท
เกษตรกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้ 

1. ความเหมาะสมในช่วงเวลาด าเนินการโครงการเกี่ยวกับโครงการท าการแปลงทดลอง
เกี่ยวกับการเกษตร ใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลลัพธ์ของแปลงทดลอง 
 

ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินโครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร ผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาท
เกษตรกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในอนาคตควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการจัดท าแผนธุรกิจการโครงการทางการเกษตร ท าการแปลงทดลอง วางแผนการ
หารายได้ระหว่างเรียนและสามารถท าเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ 
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ส่วนที่ 5 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

โครงการท่ีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ข  
สรุปค่าใช้จ่ายใบตัดยอด 



38 

 

สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

รายการทั้งหมด ยอดเงิน  รหัสชุดเบิก 

42/2562 เพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมบ่ม
เพาะทายาทเกษตรกรผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาท
เกษตรกร 

3,000.00 42/2562 

43/2562 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
บ่มเพาะทายาทเกษตรกรผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฏเพื่อ
ทายาทเกษตรกร 

7,000.00 43/2562 

รวมยอดบิลทั้งหมด 10,000  

คงเหลือเงินทั้งสิ้น 0.00  
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ภาคผนวก ง  
แบบประเมินผลและติดตามนักศึกษา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการกิจกรรมบ่มเพราะทายาทเกษตรกร 

ผู้ที่ได้รับทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

ค าอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบท้ัง 3 
ตอน เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ 

 หญิง     ชาย 

2. หลักสูตร 
 .................................................................................... 
 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้ความเข้าใจ / ด้านความพึงพอใจ /  
     การน าไปใช้ประโยชน์ ของท่านเพียงระดับเดียว 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ความเข้าใจ / ความพึงพอใจ  

/การน าไปใช้ประโยชน์ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

(1) 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม      

1.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ีได้รับจากการอบรม      

1.3 สามารถปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับจากการอบรม      

2. ด้านความพึงพอใจ 

2.1 รูปแบบในการจัดอบรมมีความเหมาะสม      

2.2 สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม      

2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

2.4 ความรู้ท่ีได้รับตรงกับความต้องการ      

3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน ์

3.1 น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาในการเรียนได้      

3.2 น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้กับผู้อื่นได้      
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะ ในโครงการครั้งนี้
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพรวมของกิจกรรมประกอบโครงการ 
 

นายยุทธนา จูมจันดา รหัสนักศึกษา 60102513109 
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นางสาวกมลลักษณ์ กองวงค์ รหัสนักศึกษา 60102511129 

 

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา “กลุ่มผู้น านักศึกษา” 

 
 

กิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาวัฒนาธรรม 
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กิจกรรมขายผักตลาดสีเขียว (สาขาพืชศาสตร์)  
สวนผักอินด้ีพืชศาสตร์ Farm Fresh Veggie 

 

 

เทศกาลสกลเฮ็ด 2018 วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2561 

ณ สกลเฮ็ด ตรงข้ามบขส.ใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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เข้าร่วมการอบรมแผนธุรกิจทางการเกษตร ณ โรงแรมพีซ ี

  

  

 

ฝึกประสบการณ์ ณ บ้านคุณตุ๊หล่าง จังหวัดยโสธร 
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