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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
ส่วนที่ 1 รายละเอยีดโครงการตามทีข่อในงบประมาณ  

 
ช่ือโครงการ   โครงการเกษตรอจัฉริยะ 
ฝ่าย  27 วิทยาลยันวตักรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ และอาหาร  
หน่วยงาน 2503   คณะนวตักรรมการเกษตร 
สอดคล้องกบั ยทุธศาสตร์หลกั  : 1  KPI:  1.2, 
ยุทธศาสตร์รอง :   
 
หลกัการและเหตุผล  :  จากผลการด าเนินงานโครงการเกษตรอจัฉริยะท่ีผา่นมา ไดป้ระสบความส าเร็จในการผลิตขา้ว
ปลอดภยั เป็นระบบการผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานภายใต ้ “ระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิตตามระบบการ
จดัการคุณภาพ (GAP) ขา้วเพื่อใชรั้บประทานและแปรรูป” ของกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปีน้ีได้
ด าเนินการพฒันาระบบการปลูกขา้ว จนไดรั้บการรับมาตรฐานการรับรองแหล่งขา้วอินทรีย ์ และการแปรรูบขา้ว ซ่ึงอยู่
ภายใตค้วามรับผดิชอบของหน่วยงานของ กรมการขา้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ีไดผ้ลผลิตขา้วอินทรียใ์นฤดู
ปลูก มากกวา่ 10,000 กิโลกรัม ทั้งน้ีมีแผนขยายพื้นท่ี การปลูกขา้วอินทรีย ์ โดยโครงการนาขา้วอจัฉริยะเป็นการน าเอา
เทคโนโลยหีลายอยา่งมาผสผสานในการท านา เช่น   การสุ่มเกบ็ตวัอยา่งดิน (Soil Sampling) โดยก่อนการท านาในรอบ
ต่อไปจะเกบ็ตวัอยา่งดินเพื่อวิเคราะห์ความอุดมบูรณ์ของดิน   การตรวจเช็คการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth 
Monitoring) ในระหวา่งท่ีพชืเติบโตจะตรวจวดัพืชดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น ใชเ้ซ็นเซอร์ตรวจวดัการเติบโต หรือใช้
ภาพถ่ายทางอากาศ ท าใหเ้ราทราบวา่ การใหปุ๋้ยมีความสม ่าเสมอต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกนัเช่นไร   การ
ปรับปรุงอตัราการใหปุ๋้ยอินทรีย ์ และน ้า (Variation Rate Application) คือสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอนัจะส่งผลต่อ
ผลผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอาจจะติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวดัความช้ืนในดิน เซ็นเซอร์ตรวจวดัความสูงของตน้ขา้ว เซ็นเซอร์
ตรวจวดัคลอโรฟิล เป็นตน้ ท าใหส้ามารถดูแลการก าจดัศตัรูพืชตามสภาพท่ีเราตรวจวดัไดอี้กดว้ย   การใชภู้มิปัญญา
ชาวบา้น เช่นการแกลง้ขา้ว เพื่อใหต้น้ขา้วแขง็แรงและตา้นทานต่อโรคแมลง ลดปริมาณการใชน้ ้า อีกทั้งส่งเสริมใหไ้ดผ้ล
ผลิตขา้วท่ีสูงข้ึน   การท าแผนท่ีผลผลิต (Yield Mapping) เม่ือเกบ็เก่ียวผลผลิตจะน าค่าผลผลิตท่ีตรวจวดัไดม้าท าแผนท่ี
ผลผลิต เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลและสมมติฐานต่างๆ ไปปรับปรุงตน้แบบการผลิตในฤดูกาลต่อไปแผนการ 
 
 
แผนด าเนินการ  
1. ประชุมปรึกษากรรมการผูรั้บผิดชอบโครงการเพื่อพิจารณาแผนด าเนินงานโครงการเกษตรอจัฉริยะ 
 2. ศึกษากิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในปี 2564 เพื่อเดินเนินงานต่อในปี 2565 
3. ประชุมเตรียมความพร้อมโดยการแบ่งหนา้ท่ีในการด าเนินการ 
4. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละกิจกรรมกรรม ลงวนัท่ีด าเนินกิจกรรม และเขียนก าหนดการในการท าโครงการ 
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5. ประกาศใหน้กัศึกษา และเกษตรกรต าบลหนองสาหร่ายท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
6. ประเมินผลการท าโครงการหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
7. สรุปผลและหาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
กลุ่มเป้าหมาย (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/ผูใ้ชป้ระโยชน์)    นศ. 80 บุคลากร 5      ภายนอก 30 
กลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้ชง้บประมาณ)       นศ. 80 บุคลากร 5    ภายนอก 0 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ส่วนการด าเนินงาน 
 

พฒันาโมเดลตน้แบบการการท านาขา้วแบบอินทรียอ์จัฉริยะ โดยประยกุตร์วมเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น Soil 
Sampling, Soil Mapping, Plant Growth Monitoring, Variation Rate Application, Yield Mapping ร่วมกบัภูมิปัญญา
ชาวบา้นในการปลูกขา้วปลอดภยั 

 
        1. พฒันาเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจเช็คสภาพแวดลอ้มในนาขา้ว ท่ีสามารถเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูกขา้ว 
ไดแ้ก่ แสงแดด ลม ความช้ืน ปริมาณน ้าฝน ระดบัน ้าในนาขา้ว ความช้ืนในดิน อุณหภูมิอากาศและดิน การเจริญเติบโต
ของพืชและผลผลิต โรคและศตัรูพืช อินทรียวตัถุในดิน ค่า pH และ ค่าความเคม็ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีจะน าไป
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปลูกและปฏิบติัดูแลแปลงกบัผลผลิตท่ีไดรั้บ 

 
        2. พฒันาระบบซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มูลไร่นา โมเดล และปัจจยัแวดลอ้มในการเพาะปลูกขา้ว ท่ีเกษตรกรสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายผา่นเครือข่ายไร้สายในไร่นา และ/หรือ ระบบคลาวด ์ (Cloud Computing) บนอินเตอร์เน็ต หรือผา่น 
Application บนสมาร์ทโฟน 

 
        3. ติดตั้งและทดสอบระบบนาขา้วอินทรียอ์จัฉริยะ ในนาขา้วตวัอยา่ง เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการ
เพาะปลูกกบัปริมาณและคุณภาพของขา้ว รวมทั้งประมวลผลขอ้มูลและพฒันาโมเดลการปลูกท่ีเหมาะสม 

 
สถานที่ด าเนินงาน: ศูนยเ์รียนรู้นวตักรรมเกษตรภาคปฏิบติัทฤษฎีใหม่และอินทรีย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ต าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอพนมมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ระะหวา่งวนัท่ี  1 มิถุนายน 2563  -  31 พฤษภาคม 2564 
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ส่วนที่ 3  
3.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์ ท่ีตั้ง  
1. เพื่อเป็นศูนยบ์ริการและส่งเสริมการรสร้างตน้แบบการท านาขา้วอินทรียแ์บบมาตรฐาน “Organic 

Thailand ” แบบอจัฉริยะ (Smart rice farming ณ ศูนยเ์รียนรู้นวตักรรมเกษตรภาคปฏิบติัทฤษฎีใหม่และ
อินทรีย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 

ผลการด าเนินงาน (ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ของโครงการ) 
1. สร้างตน้แบบการท านาขา้วอินทรีย ์โดยไดรั้บมาตรฐาน “Organic Thailand ” แบบอจัฉริยะ (Smart rice farming 

ณ ศูนยเ์รียนรู้นวตักรรมเกษตรภาคปฏิบติัทฤษฎีใหม่และอินทรีย ์มหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดถ่้ายทอดเทคโนโลยี
ต่างๆเช่นการผลิตขา้วอินทรียจ์ากนาขา้วอจัฉริยะสู่ชุมชนเพื่อการพฒันาเกษตรผูผ้ลิตขา้วอยา่งย ัง่ยนื โดยโครงน้ี
มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการร่วมเกษตรกรในชุมชุน หลงัจากท่ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วใหแ้ก่ชมชน
มีผลให ้

 
1.1. มีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถขอมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกรมการขา้วได ้5 รายจากผูข้อ 7 

รายคิดเป็นร้อยละ 72  ผา่นมาตรฐานการผลิตขา้วอินทรีย ์(มกษ 9000 เล่ม1-2552) 
1.2. โครงการน้ียงัได ้หนงัสือรับรองว่า โรงสีขา้วตน้แบบ ของมหาลยัรังสิตเป็นโรงสีขา้วแปรรูป/คดับรรจุ

ใหผ้า่นมาตรฐานการผลิตขา้วอินทรีย ์(มกษ 9000 เล่ม1-2552) 
 

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอินทรียจ์ากนาขา้วอจัฉริยะสู่ชุมชน 
คณะนวตักรรมเกษตร วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต เล่าถึง

ผลงานวา่ พวกเรามีแนวคิดท่ีอยากท าเคร่ืองพน่อจัฉริยะ เน่ืองจากมองเห็นวา่ เกษตรกรเวลาใหปุ๋้ยน ้า พน่ยาฆ่า
แมลงหรือยาก าจดัศตัรูพืชมกัใชแ้รงงานคน ดงันั้น เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัคนงาน ลดค่าแรงใน
ระยะยาว จึงน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาจากวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองจกักลเกษตร ซ่ึงเป็นการน าความรู้ดา้น
วิศวกรรมศาสตร์และการเกษตรมาต่อยอดพฒันาเป็นเคร่ืองพน่อจัฉริยะ ซ่ึงเคร่ืองพน่ท่ีเราท าข้ึนสามารถพน่ได้
ทั้งปุ๋ยน ้า ยา่ฆ่าแมลง ยาก าจดัศตัรูพืช และรดน ้าตน้ไม ้

เคร่ืองพน่อจัฉริยะ ประกอบดว้ย รถอาร์ซี บงัคบัวิทยขุนาดแบตเตอร์ร่ี 3,600 มิลลิแอมป์ น ามาดดัแปลง
ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีการใชง้าน โดยการท าโครงข้ึนมาใหม่เพื่อใหรั้บน ้าหนกัไดม้ากข้ึน ป๊ัมน ้า 
แบตเตอร่ี ถงับรรจุน ้า เป็นตน้ โดยการท างานของรถฉีดพน่อจัฉริยะจะใชส้ญัญาณวิทยคุวบคุมระบบเปิด-ปิดน ้า 
การชาร์ตแบตเตอร่ี 1 คร้ังใชง้านได ้2 ชัว่โมง บนพื้นท่ีประมาณ 2 ไร่ จึงเหมาะกบัพื้นท่ีโรงเรือนหรือพื้นท่ีสวน
ท่ีปลูกไมพุ้ม่เต้ีย 

ทางคณะนวตักรรมเกษตรมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอินทรียจ์ากนาขา้วอจัฉริยะสู่ชุมชน โดย
ผา่นประธานชุมชนบา้นหนองสาหร่าย นาแรม เชียงกา จนเกินการพฒันาชุมชนเกษตรมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 
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2557 จนถึงปัจจุบนั จึงท าใหน้ายแรม เชียงกา ประธานกลุ่มเกษตรกรบา้นหนองสาหร่าย จงัหวดักาญจนบุรี 
ไดรั้บการคกัเลือกคณะกรรมการส่งเสริมปราชญเ์กษตรของแผน่ดินให ้ นายแรม เชียงกา ได้รับการคดัเลือกเป็น
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดนิ ในสาขาที ่ 4 ปราชญ์เกษตรผู้น าชุมชนและเครือข่าย โดยได้เข้ารับพระราชทานโล่
รางวลัในงานพระราชพธีิพืชมงคลจรดพระนังคลัแรกนาขวญั ไปเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแลว้ 

นอกกลุ่มเกษตร หน่วยงานองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนจากทัว่ประเทศเดินทางมาร่วมดูโครงการ ศูนย์
ศึกษาและเรียนรู้นวตักรรมเกษตร ทฤษฎีใหม่ และอินทรีย ์ทั้งยงัเป็นแหล่งการเสริมสร้างการศึกษาท่ีบูรณการ
โดยความรู้ทกัษะประสบการณ์แก่นกัศึกษาใหส้มบูรณ์มากท่ีสุด ตลอดจนเป็นการกระตุน้ ส่งเสริมนกัศึกษาของ
คณะ  ให้เขา้ถึง/เข้าใจนวตักรรมเกษตรยุคใหม่อย่างแทจ้ริง จึงมีความเห็นว่า ควรด าเนินการจดั “ศูนยเ์รียนรู้
นวตักรรมเกษตรภาคปฏิบติัทฤษฏีใหม่และเกษตรอินทรีย ์มหาวิทยาลยัรังสิต” ข้ึน  เพื่อนกัศึกษาจะไดมี้พื้นท่ี
การศึกษาและปฏิบติัการเกษตรจริงเกิดความรู้ท่ีสมบูรณ์ตามหลกัสูตร เกิดความมัน่ใจ สามารถน าไปสู่การปรับ
ใชเ้พื่อการเกษตรกรรมและเกษตรอินทรียท่ี์ย ัง่ยืน/ครบวงจร ตรงตามเจตนารมณ์ของการจดัตั้งคณะนวตักรรม
เกษตร ทั้งน้ีในช่วง ระะหวา่งวนัท่ี  1 มิถุนายน 2563  -  31 พฤษภาคม 2564 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้
มาดูถึง 6,352 คน 

 
ตารางที่ 1 กลุ่มเกษตรจากทัว่ประเทศเดินทางมาร่วมดูโครงการเกษตรอจัฉริยะ และศูนยเ์รียนรู้นวตักรรมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

หน่วยงาน จ านวนกลุ่ม จ านวนคน ระดบัความพพึอใจ 

อบต,อบจ,กลุ่มเกษตรกร ชุมชน จงัหวดั
ต่างๆ 

30 3,272 พอใจมาก 

กรม, กอง, หน่วยงานของรัฐ ต่างๆ 20 1,822 พอใจมาก 

สถาบนัการศึกษา,โรงเรียน,
วิทยาลยั,มหาวิทยาลยั 

15 1,433 พอใจมาก 

องคก์ร,หน่วยงาน,ต่างชาติ 3 71 พอใจมาก 

เกษตรกร,บุคคลทัว่ไป 12 324 พอใจมาก 

รวมทั้งหมด 150 6325 - 
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3.2 การประเมินโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท่ีระบุไว้ในโครงการ)  
เชิงปริมาณ 

ที่ตั้งตามระบบงบประมาณ ที่ได้ 
 
นศ. 100  บุคลากร 5   ภายนอก  500 
 
 

ได้ต้นแบบการท านาข้าวอินทรีย์  โดยได้รับมาตรฐาน 
“Organic Thailand ” แบบอจัฉริยะ (Smart rice farming)  

1. นักศึกษาจากคณะนวตักรรมเกษตรเขา้ร่วมงาน
ตลอดปีการศึกษาจ านวน 112 คน 

2. มีหน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา
จ านวน 6325 คน 

 
 
เชิงคุณภาพ  

ที่ตั้งตามระบบงบประมาณ ที่ได้ 
มีระดบัความพึงพอใจของชุมชนผูร่้วมโครงการอยู่
ในระดบัมาก มากท่ีสุดหรืออยา่งนอ้ย 3.51 จาก 5 
 
 
 
 

1. นักศึกษาจากคณะนวตักรรมเกษตรเขา้ร่วมงาน
ตลอดปีการศึกษาจ านวน 112 คน มีคะแนนความ
พึงใจเท่ากบั 4.53 

2. มีหน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา
จ านวน 6325 คน มีคะแนนความพึงใจเท่ากับ 
4.83 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินความพงึพอใจ (เฉพาะโครงการที่มีการประเมินจากแบบสอบถาม) 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละสถานภาพของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 
 

No สถานภาพ จ านวนคน ร้อยละ 
1 อาจารย ์ 10 5.81 
2 นกัศึกษา 112 65.11 
3 เกษตรกร 50 29 
4 รวม 172 100 
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ตารางที่ 3 ร้อยละระดบัความพึงพาใจของเกษตร และหน่วยงานอ่ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 6325 คน 

รายการ 
ร้อยละระดบัความ

พงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ ความหมาย 

1. แนวทางการน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
ไปใชใ้นทางดา้นการเกษตร 

90 4.5 ดี 

2. การพฒันาตนเองเป็นเกษตรกรอจัฉริยะ 80 4 ดี 

3. ความน่าสนใจของโครงการนวตักรรมเกษตร  80 4 ดี 

4. การมีส่วนร่วมในโครงการฯ 90 4.5 ดี 

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเขา้ร่วม
โครงการฯในคร้ังน้ี 

90 4.5 ดี 

รวม 86 4.5 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4   การน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (ถ้าม)ี 

 
- ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังก่อน (ถา้มี) 

 
• อยากใหข้ยายโครงการฯ ไปยงัชุมชนอ่ืนในจงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดัต่างๆทัว่

ประเทศ 
 

- ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ข / ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคร้ังก่อน 
 

• เปิดเป็นศูนยก์ารศึกษา และเรียนรู้ใหชุ้มชนอ่ืนเขา้มาศึกษาและเรียนรู้ในการเกษตร
อจัฉริยะร่วมกบัผูน้ าชุมชน 
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- ผลการประเมินในคราวน้ี 

• - 
 
- ขอ้เสนอแนะส าหรับในการพฒันาในคร้ังต่อไป 

• เน่ืองจากองคค์วามรู้ท่ีไดย้งัไม่ไดจ้ดัพิมพเ์ป็นเอกสารเป็นรูปเล่มอาจท าใหอ้งคค์วามรู้
ท่ีไดผ้ิดเพยีนออกไป 

• ตอ้งเพิ่มชุดทกัษะ และคู่มือปฏิบติัการใหเ้กษตรกรชุมชนอ่ืนสามารถน าไปพฒันาได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลอ่ืนๆไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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