
 

 โครงการอาสาประชารัฐ  
 

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ส ำหรับโครงกำร 
ประกอบกำรเสนอของบประมำณโครงกำรอำสำประชำรัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
๑. ชื่อโครงกำร  เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชนต าบลล าคลอง อ าเภอ
เมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ 
 

ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
 
 ๑.๑ สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๑.๒ ช่ือหน่วยงานหลัก : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๓ ช่ือหน่วยงานร่วม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
 ๑.๔ ช่ือชุมชน  : เทศบาลต าบลล าคลอง   
 ๑.๕ ช่ือผู้รับผิดชอบ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
 ๑.๖ ท่ีอยู่ผู้รับผิดชอบ  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ าเภอเมือง  
       จังหวัดมหาสารคาม 
 ๑.๗ การติดต่อ : มือถือ ๐๙๐-๓๓๕๔๔๘๘ ท่ีท างาน : ๐๔๓-๐๒๐๒๒๗  
 ๑.๘ ช่ือผู้ร่วมโครงการ  
  ๑.๘.๑ ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๘.๒ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ๑.๘.๓ อาจารย์วินัย โกหล า สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๑.๘.๔ ดร.ภาณุวัฒน์ รื่นเรืองฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมการจัดการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๑.๘.๕ อาจารย์นฤดล สวัสด์ิศรี สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
          ๑.๘.๖ ผศ.ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง สาขาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ 

๒. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 รัฐบาลได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ
เกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท้ังทางด้านการลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต และการใช้แนวคิด "ประชำรัฐ "มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา และ
อาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยเช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไข



ปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๑) จัดท ารายงาน “สถานการณ์
ความยากจนและความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อน าเสนอข้อมูลและ
สถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ในระดับภาค โดยแบ่งภาคออกเป็น ๖ ภาค ได้แก่ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ซึ่งสถานการณ์ความ
ยากจนใช้เส้นความยากจน (Poverty line) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ส่วนความเหล่ือมล้ าด้านรายได้สะท้อน
จากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ และสะท้อนจากส่วนแบ่งรายได้ของ
ประชากรในกลุ่มต่าง ๆ ตามระดับรายได้ ท้ังนี้ โดยน าเสนอข้อมูลความยากจนระดับภาคต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๙ และข้อมูลความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ระดับภาคต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลท่ีสามารถสะท้อนการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ใน
ระดับภาคในช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 จากรายงานพบว่า การให้ความส าคัญกับปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดของแต่ละภูมิภาคจะ
สามารถสะท้อนปัญหาความยากจนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีสัดส่วนคนจนสูงเกินกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของประชากรท้ังหมดในจังหวัด ซึ่งในปี ๒๕๕๙ มีท้ังหมด ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลาง ๑ จังหวัดคือ
ชัยนาท ภาคเหนือ ๓ จังหวัด คือแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ 
นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ภาคใต้ชายแดน ๓ จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ท้ังนี้ จาก 
๑๒ จังหวัดท่ีมีความยากจนสูงดังกล่าว มีอยู่ ๗ จังหวัดท่ีเป็นจังหวัดท่ีมีมิติท้ังความยากจนเรื้อรัง (จังหวัดท่ีติด
ล าดับ ๑ ใน ๑๐ จังหวัดท่ีมีสัดส่วนคนจนสูงท่ีสุดต่อเนื่องหลายปี) และความยากจนรุนแรง (จังหวัดท่ีมีสัดส่วน
คนจนสูงติดล าดับ ๑ ใน ๑๐ จังหวัดในปี ๒๕๕๙) ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม 
ตาก และบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ภาครัฐและภาคีการพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญล าดับสูงในการพัฒนาเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดน าร่องโครงการ เนื่องจาก
เป็นจังหวัดท่ีติดอันดับ ๑ ใน๑๐  ท่ีมีสัดส่วนคนจนสูงสุดต่อเนื่อง และมีความยากจนรุนแรง  จากการลงพื้นท่ี
เพื่อส ารวจข้อมูล พบว่า ต าบลล าคลองต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจาก
เมืองกาฬสินธุ์  ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  มีจ านวนประชากร / ครัวเรือน ดังโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
ตำรำงที่ ๑ จ านวนประชากร / ครัวเรือน   

หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น ำ 

ชำย หญิง รวม 

๑ สะอาดนาทม ม.๑ ๔๗๗ ๔๘๖ ๙๖๓ ๓๖๐ นางคะนองศิลป์ กงมหา 

๒ หนองสองห้อง ม.๒ ๑๙๓ ๑๙๘ ๓๙๑ ๑๐๑ นายเลิศ  โศกชาตรี 



๓ หาดทอง ม.๓ ๓๓๐ ๓๔๔ ๖๗๔ ๑๖๗ นายประมัย  สงค์ประดิษฐ์ 

๔ ปลาเค้าน้อย ม.๖ ๓๗๓ ๓๘๘ ๗๖๑ ๑๘๐ นายสมศักดิ์  ภูกิ่งเงนิ 

๕ อัมพวัน ม.๗ ๒๒๑ ๒๒๗ ๔๔๘ ๑๓๙ นายสถาพร  ภูบัวเงิน 

๖ สะอาดใต้ ม. ๙ ๒๙๕ ๓๑๐ ๖๐๕ ๑๔๙ นายประวิทย์  ไชยงาม 

๗ หนองม่วง ม. ๑๐ ๒๓๑ ๒๐๖ ๔๓๗ ๑๑๕ นายวิบูลย์  ภูมาตนา 

รวม ๒,๑๒๐ ๒,๑๕๙ ๔,๒๗๙ ๑,๒๑๑   

  ที่มำ : http://lamklong.go.th/?option=List&Menu=Sub&type=9&id=102&to=ข้อมูลพื้นฐาน& 
 
 ส าหรับอาชีพ  พบว่า ราษฎรเทศบาลต าบลล าคลองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นท่ี
การเกษตรร้อยละ ๙๐ สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
          อาชีพท านา      เป็นอาชีพหลักของต าบล ส่วนใหญ่ท านาปีประมาณ ๙๐% ของพื้นท่ีท้ังหมด 
          อาชีพท าไร่       พื้นท่ีต าบลล าคลองเหมาะสมส าหรับท าไร่อ้อย ไร่มันส าปะหลัง 
          อาชีพท าสวน     ส่วนใหญ่ท าสวนพริก ,สวนผัก 
          อาชีพเล้ียงสัตว์   เล้ียงกุ้ง ,เล้ียงปลา ,เล้ียงโค –กระบือ ,เล้ียงหมู,เล้ียงไก่พื้นบ้าน 
 จากการลงพื้นท่ีชุมชนต าบลล าคลอง พบว่า ปัญหาท่ีพบอย่างหนึ่ง คือ ผลผลิตจากการท าสวนพริก 
โดยส่วนใหญ่จ าหน่ายเป็นพริกสดส่งผลให้ต้องจ าหน่ายให้ทันเวลา และผลผลิตราคาต่ า ท าให้มีรายได้ไม่
เพียงพอ แต่ถ้าจะน าผลผลิตไปตากแห้ง  ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และใช้เวลาหลายวัน ท าให้ไม่สามารถน า
ผลผลิตไปตากแห้งได้ตามท่ีต้องการ  
 จากการสอบถามเกษตรกร พบว่า ความต้องการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสามารถวัด
ความช้ืน อุณหภูมิ และปรับความร้อนได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถให้ข้อมูลการอบพริกแก่เกษตรกรได้ผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากการอบแต่ละครั้ง เกษตรกรจะน าพริกมาอบแห้ง และไปท างานอย่ างอื่นต่อไป  
และเมื่อกระบวนการอบพริกเสร็จส้ิน ระบบของเครื่องอบสามารถส่งข้อความไปแจ้งสถานะแก่เกษตรกรได้  ซึ่ง
การอบพริก จะช่วยให้พริกไม่เน่าเสีย จัดเก็บไว้ได้นาน  และขายได้ในราคาท่ีสูงกว่า  
 อนิรุทธิ์ ต่ายขาว และ สมบัติ ทีฆทรัพย์ (๒๕๕๖:๒๔) กล่าวว่า การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อน รูปแบบหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้าน เช้ือเพลิงในการใช้งาน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
เมื่อเทียบกับการตากแดด เครื่องนี้สามารถช่วยลดปัญหา การปนเป้ือนจากฝุ่นละอองและการรบกวนจากแมลง 
ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีคุณภาพดีขึ้น และยังช่วยลดระยะ เวลาในการตากแห้งอีกด้วย หากเทียบกับการอบแห้ง 
เชิงอุตสาหกรรม ก็จะช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ ามันหรือแก๊สธรรมชาติอีกด้วย  

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การ
อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งได้ ๒ ระบบ คือ ๑) ระบบ Passive คือ ระบบท่ีเครื่องอบแห้งท างานโดย
อาศัย พลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมพัดผ่าน เช่น  ๑.๑) เครื่องตากแห้งโดยธรรมชาติ โดยวางวัตถุใน



กลางแจ้งอาศัย ความร้อนจากแสงอาทิตย์และกระแสลมจากบรรยากาศพัดผ่าน และระเหยความช้ืนออกจาก
วัสดุ   ๑.๒) เครื่องอบแห้งแบบได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง วัสดุท่ีอบอยู่  ในเครื่องอบแห้งซึ่งปกคลุมด้วยวัสดุ
โปร่งใสความร้อนท่ีใช้ อบแห้งได้มาจากการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาศัย  หลักการขยายตัวของ
อากาศภายในเครื่องอบแห้งท าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ เพื่อช่วยถ่ายเทอากาศช้ืน  ๑.๓) เครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม เครื่องอบแห้งแบบนี้วัสดุท่ีอยู่ภายใน จะได้รับความร้อน ๒ ทาง คือ ทางตรงจาก
แสงอาทิตย์และทางอ้อมมาจากแผงรับรังสี แสงอาทิตย์ท าให้อากาศร้อนก่อนเข้าวัสดุอบแห้ง ๒) ระบบ Active 
การอบแห้งระบบ Active คือระบบอบแห้งท่ีมีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางท่ีต้องการ เช่น จะมีพัด
ลมติดต้ังในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแผง
รับแสงอาทิตย์เพื่อรับความร้อนจากแผง รับแสงอาทิตย์ อากาศร้อนท่ีไหลผ่านพัดลมและห้องอบแห้งจะมี
ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ ากว่าความช้ืน ของพืชผล จึงพาความช้ืนจากพืชผลออกสู่ภายนอกท าให้พืชผลท่ีอบไว้แห้งได้ 
และ ๓) ระบบ Hybrid คือ เครื่องอบแห้งท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และอาศัยพลังงานรูปอื่นเพิ่ม เช่น พลังงาน
เช้ือเพลิง พลังงาน ไฟฟ้า วัสดุอบแห้งจะได้ความร้อนจากอากาศร้อน ท่ีผ่านเข้าแผงรับแสงอาทิตย์ การ
หมุนเวียนทางอากาศอาศัยพัดลม หรือ เครื่องดูดอากาศช่วย  
 เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถด าเนินการได้โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมการด าเนินงาน 
หรือระบบไอโอที (Internet of Things : IOT) เพื่อตรวจสอบ และควบคุม ความช้ืน อุณหภูมิ และสามารถ
ควบคุมพลังงานความร้อนได้ในตู้อบได้  ตลอดจนส่ือสารส่งข้อความไปแจ้งสถานะแก่เกษตรกรได้  มหศักด์ิ 
เกตุฉ่ า (ออนไลน์) กล่าวว่า เทคโนโลยี  ไอโอที หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง” หมายถึง การท่ีส่ิงต่างๆ ถูก 
เช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถส่ังการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน  
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การส่ังเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ 
ส่ือสาร เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน 
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเทคโนโลยีนี้จะเป็นท้ังประโยชน์อย่าง  
มหาศาล และความเส่ียงไปพร้อมๆ กัน เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่าย  
อินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ จะท าให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามากระท าการท่ีไม่พึงประสงค์ต่ออุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศ หรือ
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้น การพัฒนาไปสู่ไอโอที จึงมีความจ าเป็นต้อง พัฒนามาตรการและเทคนิค
ในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย  
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน 
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ได้ใช้เครื่องมือท่ีช่วยในการอบพริก
ช่วยในการประหยัดเวลา ท่ีสามารถอบแห้งได้ท้ังท่ีมีแสงอาทิตย์  และในสภาวะไม่มีแสงอาทิตย์โดยภายในตู้อบ
จะติดต้ังพลังงานความร้อนโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าเป็นทางเลือก  ท้ังนี้เครื่องอบพริกแห้งนี้จะมีระบบควบคุม
แบบอัจฉริยะ ท่ีสามารถตรวจสอบ และควบคุม ความช้ืน อุณหภูมิ และสามารถควบคุมพลังงานความร้อนได้
ในตู้อบได้  ตลอดจนส่ือสารส่งข้อความไปแจ้งสถานะแก่เกษตรกรได้ คณะผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลจากการวิจัยจะ
ช่วยให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตและจ าหน่ายได้ราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น มีการด ารงชีวิตท่ี
มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป 



 
๓. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ OKR (Objectives & Key Results) 

๓.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓.๒ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชนต าบล
ล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนเป้าหมาย 

๓.๓ เพื่อศึกษาผลจากการใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบล
ล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ของชุมชนเป้าหมาย 

๓.๔ เพื่อศึกษารายได้ครัวเรือนของชุมชนเป้าหมาย  หลังจากใช้เทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชนต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
๔. เป้ำหมำยโครงกำร (Outputs) 

๔.๑  เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน ๒ เครื่อง 

๔.๒ ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้เครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ เพื่อการแปรรูปผลผลิต 

๔.๔ ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายได้ครัวเรือนจาก
ผลิตผลการปลูกพริกเพิ่มมากข้ึน 
๕. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร (Target group) 

ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๘๐ ครัวเรือน จ านวน 
๗๖๐ คน  

 
๖. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ตัวชี้วัดเป้ำหมำย (Outputs) 

ผลผลิต (Output ) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
เ ค รื่ อ ง อ บ พ ริ ก แ ห้ ง พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับ
ชุมชน ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑. ระดับความส าเร็จของการเครื่องอบพริก
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
๒. ระ ดับประสิทธิภาพการท าง านของ
เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ 

ระดับ ๔ 
 

ระดับ ๔ 
 
 

ระดับ ๔ 



ผลผลิต (Output ) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
๓. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการ
ศาสตร์เพื่อการวิจัยเพื่อชุมชน 

ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล า
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบอั จฉริ ยะ  ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ  
๒. ระ ดับความรู้  ความเข้าใจในการใ ช้
เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ 

ร้อยละ ๗๐ 
 
 

ระดับ ๔ 
 

ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล า
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ เพื่อการ
แปรรูปผลผลิต 

๑. ระดับคุณภาพของพริกแห้งจากการใช้
เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ 
๒. ระดับพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 

ระดับ ๕ 
 
 

ระดับ ๕ 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
(วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๔ : ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายได้

ครัวเรือนจากผลิตผลการปลูกพริกเพิ่มมากข้ึน) 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ ๑. ร้อยละของรายได้ครัวเรือนจากผลิตผลการ
ปลูกพริกเพิ่มมากข้ึน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

เชิงคุณภำพ ๑. ระดับความพึงพอใจ และความสุขจากการท่ี
มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

ระดับ ๕ 

 
๗. กิจกรรม – วิธีด ำเนินกำร (Activity) 
    (และกรุณำระบุลักษณะของกิจกรรม :ต้นทำง – กลำงทำง – ปลำยทำง) 
 

ลักษณะ
กิจกรรม 

กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน 

ต้นทำง พัฒนาเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อก าหนด
คุณสมบัติองค์ประกอบ  และโครงสร้าง



ของเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
๓. ออกแบบเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ  ตามท่ีก าหนด 
๔. พัฒนาเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ  ตามท่ี
ออกแบบ 
๕. ทดลองใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ  เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพ 
๖. สรุปผลการวิจัย 

กลำงทำง ๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่
ชุมชนเป้าหมาย 

๑. ประสานกับเทศบาล ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อก าหนด
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ สู่
ชุมชนเป้าหมาย 
๓. ถ่ายทอดการแปรรูปผลผลิตจากพริก
แห้งสู่การสร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
๔. วัดความรู้  ทักษะในการใช้เครื่องอบ
พริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ 
๕. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

ปลำยทำง ๑) ศึกษาผลจากการใช้เครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน 
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ของชุมชนเป้าหมาย 
๒) ศึกษารายได้ครัวเรือนของชุมชนเป้าหมาย  
หลังจากใ ช้ เทคโนโลยี เครื่ องอบพริกแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓) พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก และการ
จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑. ติดต้ังเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน 
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์  ในพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย 
๒. ก าหนดให้ชุมชนเข้าร่วมใช้เครื่องอบ
พริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   



๓. ศึกษาคุณภาพของพริกแห้งจากการใช้
เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอัจฉริยะ 
๔. ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องอบ
พริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ 
๕. ศึกษารายได้ครัวเรือนจากผลิตผลการ
ปลูกพริก หลังจากการใช้เครื่องอบพริก
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
๖. พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก 
และการจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
๗. ศึกษาความพึงพอใจ ความสุขจากการ
ท่ีมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นของ
ประชาชน 
๗. สรุปผลการวิจัย 

 
๘. ตัวชี้วัดกิจกรรม (ใส่ตัวชี้วัดตำมกิจกรรมที่ระบุไว้โดยละเอียด  และจ ำแนกออกเป็น ๔ กลุ่มกิจกรรม   
    ได้แก่ กำรพัฒนำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกิจกรรมสัมพันธ์)  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม 
กิจกรรมกำรพัฒนำและกำรวิจัย :  
การพัฒนาเครื่องอบพริกแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนายกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
๓. จ านวนสาขาวิชาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
๔. ระดับความส าเร็จของการเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอัจฉริยะ 
๕. ระดับประสิทธิภาพการท างานของเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 



กิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม 
๖. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการศาสตร์เพื่อการวิจัยเพื่อชุมชน 
๗. ระดับความรู้  ความเข้าใจของนักศึกษาในด้านการพัฒนาเครื่องอบ
พริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล า
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กิจกรรมกำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกิจกรรมสัมพันธ์ : 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบ
พริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ ส าหรับชุมชนต าบลล า
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ สู่ชุมชนเป้าหมาย  

๑. จ านวนครัวเรือน/หมู่บ้านท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ 
และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อยกระดับรายได้ 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ  
๓. ระดับความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
๔. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในชุมชนเป้าหมาย 
๕. ระดับความรู้  ความเข้าใจของนักศึกษาในด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 

กิจกรรมกำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกิจกรรมสัมพันธ์ : 
การศึกษาผลจากการใช้เครื่องอบ
พริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล า
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ของชุมชนเป้าหมาย 
 

๑. ระดับคุณภาพของพริกแห้งจากการใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
๒. ระดับพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ 
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เครื่องอบพริกแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ในชุมชนเป้าหมาย 
๔. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนายกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
๕. ระดับความรู้สึกรัก ความผูกพันธุ์ของนักศึกษาท่ีมีต่อชุมชน 

กิจกรรมกำรวิจัย และกิจกรรม
สัมพันธ์ : 
การพัฒนาการจัดการการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการศึกษา
รายได้ครัวเรือนของชุมชน
เป้าหมาย  หลังจากใช้เทคโนโลยี
เครื่องอบพริกแห้งพลังงาน

๑. ร้อยละของรายได้ครัวเรือนจากผลิตผลการปลูกพริกเพิ่มมากข้ึน 
๒. ระดับความพึงพอใจ มีความสุขจากการท่ีมีรายได้ครัวเรือน 
๓. ระดับความรู้ ทักษะของนักศึกษาในด้านการวิจัย 



กิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม 
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับ
ชุมชนต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
๙. ระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำร 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล า
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 เดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับ

ชุมชนต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนเป้าหมาย 
 เดือน เมษายน ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาผลจากการใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับ

ชุมชน ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ของชุมชนเป้าหมาย 
 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๔ การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและการศึกษารายได้ครัวเรือนของชุมชนเป้าหมาย  

หลังจากใช้เทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชนต าบลล าคลอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

๑๐. งบประมำณ 
  การด าเนินโครงการเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชนต าบล

ล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการท้ังส้ิน  จ ำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  
บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

หมวดงบรำยจ่ำย งบประมำณ (บำท) 

กิจกรรมท่ี  ๑ : กำรพัฒนำเคร่ืองอบพริกแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอัจฉริยะ  ส ำหรับชุมชน  ต ำบลล ำ
คลอง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

งบด ำเนินงำน :   

 ค่ำตอบแทน ๗๒,๐๐๐ 

-       ค่าตอบแทนวิทยากรในการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ  จ านวน  ๕ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๖ ซม. x 
๒  ครั้ง 

 
๗๒,๐๐๐ 

 



ค่ำใช้สอย ๖๗,๐๐๐ 

-  ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  ๓๐ คน X ๔ วัน x ๒๐๐ บาท 
-  ค่าเดินทางวิทยากร  จ านวน  ๕  คน x ๒,๐๐๐ 
x ๒  ครั้ง 
-  ค่าท่ีพักวิทยากร  จ านวน  ๕  คน x ๒,๐๐๐ x 
๒  ครั้ง 
-  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา จ านวน  
๓๐ ชุด x ๑๐๐ บาท 

๒๔,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

ค่ำวัสดุ ๗๐,๐๐๐ 

- ค่าวัสดุในการจัดท าเครื่องอบพริกแห้ง 
-   ค่าวัสดุในการจัดสัมมนา 

๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๐๐๐ 
กิจกรรมท่ี  ๒ : กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเคร่ืองอบพริกแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอัจฉริยะ  ส ำหรับ
ชุมชน  ต ำบลล ำคลอง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

งบด ำเนินงำน :   

ค่ำใช้สอย ๑๕๕,๐๐๐ 

-  ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  ๕๐๐ คน X ๑ วัน x ๒๐๐ 
บาท 
-  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา จ านวน  
๕๐๐ ชุด x ๑๐๐ บาท 
-  ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์และนักศึกษา  
จ านวน  ๑  ครั้ง x ๕,๐๐๐  บาท  

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
ค่ำวัสดุ ๕๐,๐๐๐ 
- ค่าวัสดุในการติดต้ังเครื่องอบพริกแห้ง ๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๐๐ 
กิจกรรมที่  ๓ : ศึกษำผลกำรใช้เคร่ืองอบพริกแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอัจฉริยะ  ส ำหรับชุมชน  
ต ำบลล ำคลอง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

งบด ำเนินงำน :   

ค่ำใช้สอย ๓๙,๐๐๐ 



-  ค่าเดินทางอาจารย์และนักศึกษาในการลงพื้นท่ี
เก็บข้อมูลการท างานเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ  จ านวน  ๕  ครั้ง x 
๓,๐๐๐  บาท  
-  ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และนักศึกษาในการลงพื้นท่ี
เกบ็ข้อมูลการท างานเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
     -  อาจารย์  จ านวน  ๒๔๐ บาท x  ๑๐ คน x 
๕  วัน = ๑๒,๐๐๐  บาท 
     -  นักศึกษา  จ านวน  ๑๘๐  บาท x ๑๐ คน 
x ๕  วัน = ๙,๐๐๐  บาท 
  -  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสรุปผลการใช้ จ านวน  ๓๐ ชุด x ๑๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
๓,๐๐๐ 

 
กิจกรรมที่ ๓ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐ 

กิจกรรมที่  ๔ : กำรจัดกำรกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรศึกษำรำยได้ครัวเรือนหลังจำกกำรใช้
เคร่ืองอบพริกแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอัจฉริยะ  ส ำหรับชุมชน  ต ำบลล ำคลอง  อ ำเภอเมือง  จังหวัด
กำฬสินธุ์ 

งบด ำเนินงำน :   

ค่ำใช้สอย ๓๙,๐๐๐ 

-  ค่าเดินทางอาจารย์และนักศึกษาในการลงพื้นท่ี
เก็บข้อมูลการท างานเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ  จ านวน  ๕  ครั้ง x 
๓,๐๐๐  บาท  
-  ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และนักศึกษาในการลงพื้นท่ี
เก็บข้อมูลการท างานเครื่องอบพริกแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ 
     -  อาจารย์  จ านวน  ๒๔๐ บาท x  ๑๐ คน x 
๕  วัน = ๑๒,๐๐๐  บาท 
     -  นักศึกษา  จ านวน  ๑๘๐  บาท x ๑๐ คน 
x ๕  วัน = ๙,๐๐๐  บาท 
  -  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสรุปผลการใช้ จ านวน  ๓๐ ชุด x ๑๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
๓,๐๐๐ 

 



ค่ำวัสดุ ๘,๐๐๐ 
- ค่าวัสดุในสรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

๘,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐ 

 
๑๑. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชน ต าบลล า
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับ

ชุมชนต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนเป้าหมาย 
 ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาผลจากการใช้เครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับ

ชุมชน ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ของชุมชนเป้าหมาย 
 ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กิจกรรมที่ ๔ การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและการศึกษารายได้ครัวเรือนของชุมชนเป้าหมาย  

หลังจากใช้เทคโนโลยีเครื่องอบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะ ส าหรับชุมชนต าบลล าคลอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
๑๒. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประกอบคณะดังต่อไปนี้ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

  โดยมีคณะผู้ร่วมวิจัย ดังตารางต่อไปนี้ 
 

คณะ บุคลำกร นักศึกษำ สำขำวิชำ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ 
ดร.อภิชาติ เหล็กดี 
อาจารย์วินัย  โกหล า 

นายนภสินธุ์ ตุมพิทักษ์ 
นายวุฒิชัย พิทูรย์ 
นายวุฒิชัย ล้านเหรียญทอง 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร และสาขาการ



จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ดร.ภาณุวัฒน์ ร่ืนเรืองฤทธิ์ นายวัชระพล วงษ์ค าสุข  
นายพงศธร ปาวะรี 
นางสาวปวีณา บุญทาทอง 

วิศวกรรมการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

อาจารย์นฤดล สวัสด์ิศรี นางสาววิชุดา ระหารนอก 
นางสาวแพรวนภา คลังดี 
นางสาววรรณภา ลาโสภา 
นายธนทัษน์ วันปลั่ง 

สาขาบริหารธุรกิจ
การเกษตร 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผศ.ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง น.ส.อารญา  ลาดี 
น.ส.อัญชลี  จ านงศรี 

สาขาการบัญชี 
 
 

 
๑๓. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 

๑๓.๑ ชุมชนมีรายได้ครัวเรือนจากผลิตผลการปลูกพริกเพิ่มมากข้ึน 
๑๓.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุขจากการท่ีมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
๑๓.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พัฒนางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีการบูรณาการ

ศาสตร์ต่าง ๆ และนักศึกษาลงสู่ชุมชน 
๑๓.๔ นักศึกษามีความรัก และผูกพันกับชุมชนมากขึ้น 

 
๑๔. กำรติดตำมประเมินผล 

ผลที่ได้ ต่อชุมชน ต่อนักศึกษำ 

ผลผลิต (Output) ชุมชนบ้านปลาเค้าน้อย ต าบลล าคลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เครื่อง 
อบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ ท่ีมีประสิทธิภาพ  และได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการ
จัดการธุรกิจให้มีคุณภาพ   

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๒ คนได้เรียนรู้
ร่วมกับชุมชนโดยบูรณาการศาสตร์ ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ร่วมจัดท าโครงการพัฒนา
เครื่อง อบพริกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อัจฉริยะ และร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน    

ผลลัพธ์ (Outcome) ชุมชนสามารถใช้งานเครื่องอบได้อย่างมี
ประสิทธิผล พริกอบแห้งมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  

๑. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน ๑๒ คน 
ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  
๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเทียบโอน
รายวิชาในหลักสูตรได้  ดังนี้ 



สำขำวิชำบริหำรธุรกิจเกษตร  คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร  เทียบโอนได้ในภำคเรียนที่  
๑/๒๕๖๓  จ ำนวน  ๕  รำยวิชำ  ได้แก่ 
     - รายวิชา  การบัญชีส าหรับธุรกิจเกษตร  รหัส 
๔๐๑๐๔๒๐  
     -  รายวิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
ธุรกิจเกษตร  รหัส ๕๐๑๓๔๔๒  
     -  รายวิชาช่ือวิชา การพัฒนาธุรกิจเกษตร  
ชุมชน  รหัส ๕๐๑๓๓๐๖ 
     -  รายวิชาปัญหาพิเศษทางบริหารธุรกิจเกษตร 
รหัส ๕๐๑๓๓๘๑ 
     -  วิชาเลือกสาขาบริหารธุรกิจเกษตร  

สำขำวิชำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร  
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เทียบโอนได้ในภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๓  จ ำนวน  ๑  รำยวิชำ  ได้แก่ 
     - รายวิชาการเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมอง
กลฝังตัว  รหัส  ๗๐๔๒๓๐๒  

สำขำวิชำ วิศวกรรมกำรจัดกำร  คณะ
วิศวกรรมศำสตร์  เทียบโอนได้ในภำคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๓  จ ำนวน  ๑  รำยวิชำ  ได้แก่ 
     - รายวิชาโครงการวิจัยวิศวกรรมการจัดการ
รหัส  ๒๐๓๓๓๐๒  

สำขำวิชำกำรบัญชี  คณะวิทยำกำรจัดกำร  เทียบ
โอนได้ในภำคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓  จ ำนวน  ๑  
รำยวิชำ  ได้แก่ 
     -  รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  รหัส 

๔๐๑๐๓๐๕๑  

ผลกระทบ (Impact) ชุมชนมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จาก
การจ าหน่ายพริกอบแห้ง  และมีความพึง

๑. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การใช้
ชีวิตในชุมชน สร้างพลังในการพัฒนาชุมชนและ



พอใจ  มีความสุขจากการได้ร่วมกิจกรรม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ท่ี
สร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

ท้องถิ่น ชุมชนฐานราก เข้าใจชีวิตท่ีเป็นอยู่ มีความ
รัก และผูกพันธุ์กับชุมชน 
๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้เทียบโอนรายวิชา
ในหลักสูตรได้  ดังนี้ 

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจเกษตร  คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร  เทียบโอนได้ในภำคเรียนที่  
๑/๒๕๖๓  จ ำนวน  ๕  รำยวิชำ  ได้แก่ 
     - รายวิชา  การบัญชีส าหรับธุรกิจเกษตร  รหัส 
๔๐๑๐๔๒๐  
     -  รายวิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
ธุรกิจเกษตร  รหัส ๕๐๑๓๔๔๒  
     -  รายวิชาช่ือวิชา การพัฒนาธุรกิจเกษตร  
ชุมชน  รหัส ๕๐๑๓๓๐๖ 
     -  รายวิชาปัญหาพิเศษทางบริหารธุรกิจเกษตร 
รหัส ๕๐๑๓๓๘๑ 
     -  วิชาเลือกสาขาบริหารธุรกิจเกษตร  

สำขำวิชำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร  
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เทียบโอนได้ในภำค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๓  จ ำนวน  ๑  รำยวิชำ  ได้แก่ 
     - รายวิชาการเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมอง
กลฝังตัว  รหัส  ๗๐๔๒๓๐๒  

สำขำวิชำ วิศวกรรมกำรจัดกำร  คณะ
วิศวกรรมศำสตร์  เทียบโอนได้ในภำคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๓  จ ำนวน  ๑  รำยวิชำ  ได้แก่ 
     - รายวิชาโครงการวิจัยวิศวกรรมการจัดการ
รหัส  ๒๐๓๓๓๐๒  

สำขำวิชำกำรบัญชี  คณะวิทยำกำรจัดกำร  เทียบ
โอนได้ในภำคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓  จ ำนวน  ๑  
รำยวิชำ  ได้แก่ 



     -  รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  รหัส 
๔๐๑๐๓๐๕๑ 

 


