
             
 
 
 

โครงการอาสาประชารฐัส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ประจาปีงบประมาณ 2563 

 
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 
1.ชื่อสถาบันอุดมศึกษา และ ที่อยู่ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าครึ่งประเทศ และในการด ารงชีวิต
ตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นอาศัยการเกษตรกรรมเพ่ือการด ารงชีวิตมาตลอด ดังนั้นเกษตรกรรมถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของประชากรไทย ดังเช่นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการ
ที่ 9 ทรงด ารัสว่า “เมืองไทยนี้ต้องพึ่งเกษตรกรเป็นส าคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
และต้องยึดอาชีพนี้มาและไม่ใช่เพราะเหตุนั่นเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้ก็ เพราะว่ามีกสิกรรม 
การประกอบอาชีพ ในด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะเป็นการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม้ หรือท า
มาหากินในด้านปศุสัตว์หรือประมง” ในการพัฒนาประเทศได้มีการเขียนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทุกฉบับ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศตลอดมา เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทั้งประชากรโลกและประชากร
ในประเทศไทย ย่อมส่งผลกระทบกับปัจจัยหลายอย่างในการด ารงชีวิต ประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความต้องการในการ
บริโภคย่อมมีมากขึ้นตามอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร จากเหตุผลที่ประชากรเพ่ิมมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการผลิตเพ่ิม
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยากจน เนื่องจากเกษตรกรมี
รายได้ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งต้นทุนในการผลิต มีต้นทุนที่สูงขึ้น และประการที่ส าคัญ การเกษตรของประเทศไทยส่วนมาก
ยังอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการท าการเกษตร ท าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงสูงในประประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
สืบเนื่องจากการอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการท าการเกษตร เมื่อมีภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ าท่วม ฝนแล้ง หรือ
วาตภัยจะสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าว ซึ่งประเทศไทยผลิตข้าวเป็นอับ
ดับห้าของโลก และรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจ านวนมาก ซึ่งวิธีดังกล่าว เป็นมาตรการ



ในการให้ความช่วยเหลือหรือเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงชั่วคราว และเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่ได้เป็น
การแกไขปัญหาในระยะยาวแต่อย่างใด 
  ปัจจุบัน การท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนส่วนใหญ่ในการท าการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม 
ในระยะหลังมีการน าเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคนบ้าง เช่น การท านา ส่วนใหญ่จะเป็นนาหว่าน ซึ่งในการเตรียม
พ้ืนที่เพาะปลูกจะใช้เครื่องจักรในการเตรียมพ้ืนที่ มีการฉีดยาฆ่าหญ้า (ก่อนหว่านข้าว) การหว่านข้าวใช้แรงงานคน หลัง
หว่านฉีดยาฆ่าหญ้าอีกครั้ง หว่านปุ๋ย ไปจนถึงกระบวนการเก็บเก่ียว ทั้งนี้ อาศัยแรงงานคนเป็นหลัก การเกษตรสมัยใหม่ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาสุขภาพของเกษตรกร ดังนั้น ในการเกษตรสมัยใหม่นี้ มีการ
ใช้เทคโนลียีและนวัตกรรมการเกษตรมาช่วยในการท าการเกษตร โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยในการ
หว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารชีวภาพทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเพ่ิมผลผลิต รักษาสุขาภาพของ
เกษตรกร และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยุ่งยืนต่อไป 
 
3.  ประเด็นปัญหาหลักหรือความต้องการของชุมชนในด้านปัญหาคุณภาพชีวิต 
 

จากการศึกษาประเด็นปัญหาหลักและความต้องการของชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์                
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบว่า ชุมชนมีที่นาอยู่ในเขตใช้น้ าชลประทานล าปาว จึงเป็นโอกาสดีที่ท านาปีละ 2 ครั้ง คือ
ปลูกข้าวเหนียวนาปีและนาปรัง ซึ่งข้าวนาปีจะเป็นการท านาโดยการใช้แรงงานปักด า เพ่ือง่ายต่อการตัดพันธุ์ข้าว
ปลอมปน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายข้าวเปลือกได้ราคาสูง การส่วนนาปรังซึ่งอายุสั้น จะเป็นการท านาหว่าน 
ซ่ึงส่วนมากเป็นการใช้แรงงานคนในการท านาเป็นหลัก อกีทั้งแรงงานคนในปัจจุบันนั้นหายากมากขึ้น อีกทั้งยังมีราคา
แพง ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในเชิงการเกษตร จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีนวัตกรรม
การเกษตรมาใช้ในการท านา โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยในการท านา กล่าวคือ ใช้โดรนในการ
หว่านข้าว ใช้โดรนในการหว่านปุ๋ย ใช้โดรนในการพ่นสารชีวภาพ เป็นต้น ซึ่ง โดรนจะใช้ในการท างานในปริมาณที่
มากกว่าคนได้ เช่น หว่านข้าวได้ หว่านปุ๋ย พ่นสารชีวภาพ ได ้50-100 ไร่ ต่อวัน ซึ่งหากใช้แรงงานคน คนท าได้ไม่เกิน10 
ไร่ ต่อวัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกในการลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร จึงเป็นโอกาสอันดีที่
มหาวิทยาลัย จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการส่งเสริม สร้างองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนา เพ่ือให้เกษตรกรได้ท า
การเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 
 4.1 เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในศาสตร์ตัวเองในการปฏิบัติงานจริง 
  4.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และน าเทคโนลียีและนวัตกรรมการเกษตร มาประยุกต์ใช้ให้เพมาะสมในการท า
การเกษตรสมัยใหม ่ของชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ต่อไป 



 4.3 เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต และเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการเกษตร ของชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
 4.4 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในด้านการท าการเกษตรในชุมชนด้วยองค์ความรู้และใช้เทคโนลียีและนวัตกรรม
การเกษตร 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 90 คน ประกอบด้วย 
 
  1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ านวน 5 คน  
  2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน 4 คน 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จ านวน 3 คน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์จ านวน 3 คน รวมเป็น 10 คน 
  3. ชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 50 คน  
  4. นักเรียนจ านวน 25 คน  

เชิงปริมาณ :  
1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 

  2) ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการระดับ 3.51 
 เชิงคุณภาพ: 
  1) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีโอกาสด าเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ และสนองกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
โครงการอาสาประชารัฐ และเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
  2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีโอกาสประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ตัวเองในการ
ปฏิบัติงานจริง 
  3) ชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร มาช่วยในการท านาเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เช่น การใช้อากาศยานไร้
คนขับ (Drone) ในการหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารชีวภาพ ทั้งนี้ เพ่ือการรักษาสุขภาพของเกษตรกร และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อไป 
 
6. พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน 
 
 ชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 



7. แผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน วันที ่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ    
   1.1 ส ารวจพื้นที ่ 1-15ธันวาคม

2562 
 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

   1.2 ประชาสัมพันธ์ 1-15 ธันวาคม 
2562 

 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ    
2.1 ท าความเข้าใจกับชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 
ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์และศึกษา
บริบทชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ชุมชน 

 

1-31 ธันวาคม 
2562 

(จ านวน 1 วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
(สาธิตใช้โดรนเพื่อการท านา) รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับ
คณะท างานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

1-31 ธันวาคม
2562 

(จ านวน 3 วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
(สาธิตใช้โดรนเพื่อการท านาเช่น หว่านข้าว หว่านปุ๋ย 
พ่นสารชีวภาพ) 

15-31 ธันวาคม 
2562 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
(สาธิตใช้โดรนเพื่อการท านา เช่น หว่านข้าว หว่าน
ปุย๋ พ่นสารชีวภาพ) 

1-15 มกราคม
2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
(สาธิตใช้โดรนเพื่อการท านา เช่น หว่านข้าว หว่าน
ปุ๋ย พ่นสารชีวภาพ) และให้เกษตรกรทดลองบังคับ 
โดรน 

15-28 มกราคม 
2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 



2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
(สาธิตใช้โดรนเพื่อการท านา เช่น หว่านข้าว หว่าน
ปุ๋ย พ่นสารชีวภาพ) และให้เกษตรกรทดลองบังคับ 
โดรน 

1-15 
กุมภาพันธ์ 2563 
(จ านวน 3วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

2.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
(สาธิตใช้โดรนเพื่อการท านา เช่น หว่านข้าว หว่าน
ปุ๋ย พ่นสารชีวภาพ) และให้เกษตรกรทดลองบังคับ 
โดรน 

15-31 กุมภาพันธ์ 
2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

2.8 อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าสู่การปฏิบัติจริง 
(สาธิตใช้โดรนเพื่อการท านา เช่น หว่านข้าว หว่าน
ปุ๋ย พ่นสารชีวภาพ) และให้เกษตรกรทดลองบังคับ 
โดรน 

1-30 
มีนาคม 2563 
(จ านวน 3 วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 1-31 
 เมษายน 2563 
(จ านวน 5 วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

4. ขั้นสรุปผล 1-30 
พฤษภาคม 2563 
(จ านวน 5 วัน) 

ชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู่ 9 ต.ดอน
สมบูรณ์ อ.ยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

นายวระเดช  ภาวัต
เวคิน และคณะ 

 
8. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 887,400 บาท 
 

6.1 หมวดค่าใช้สอย 
  ในทุกขั้นตอนการด าเนินการมีค่าใช้จ่าย คือ   
   6.1.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 18 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ120 บาท จ านวน 90 คน (18*1*90*120) เป็น
เงิน 194,400 บาท 
  6.1.2 ค่าอาหารว่าง จ านวน 18วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ35บาท จ านวน 90 คน (18*2*90*35) เป็นเงิน 
113,400 บาท 

6.2 หมวดค่าตอบแทน 
  6.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 18 วันๆ ละ 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 129,600 
บาท 

6.3 หมวดค่าวัสดุ 



     6.3.1. ค่าอากาศยานไร้คนขับ 400,000 บาท 
     6.3.2. ค่าพันธ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าสารชีวภาพ 50,000 บาท 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
9. การติดตามและประเมินผล 
 
   9.1 ผลจากการด าเนินโครงการ (output) 
 
  สมาชิกในชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สามารถประยุกต์ใช้อากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) ในการท าการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต อย่างยั่งยืน ต่อไป 
 
   9.2 ผลจากการบูรณาการโครงการ (outcome) 
   - ชุมชนน าไปขยายผลหรือเผยแพร่ไปหมู่บ้านใกล้เคียง 
  - นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยที่นักศึกษาได้มีการร่วมกันระดม
ความคิดและน าเอาความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมาแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างตรงจุด นักศึกษาสามารถน าเอา
ประสบการณ์จากการท างานจริงมาต่อยอดและปรับใช้กับชุมชนบ้านเกิดของนักศึกษาเองได้ 
  - มหาวิทยาลัย และอาจารย์ได้ท าหน้าที่ในบทบาทของการรับใช้สังคม ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีมากข้ึน 
 
   9.3 ผลกระทบ (impact) 
  ด้านเศรษฐกิจ : ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน  
    - ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนบ้านดอนยา
นาง หมู ่9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทีว่่างงาน และผู้ไม่มีรายได้ ท าให้เกิดรายได้ข้ึนในชุมชน 
   - สมาชิกในชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก
การบริหารจัดการหมู่บ้าน ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย 
 ด้านสังคมและชุมชน: การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดสวัสดิการเพ่ือประโยชน์
ชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
   - ท าให้สมาชิกในชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์มีอาชีพและมี
ส่วนร่วมที่จะท าให้ชุมชนเกิดรายได้ 
   - เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ์ ที่จะจัดหาวัตถุดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 



  - เมื่อคนในชุมชนบ้านดอนยานาง หมู่ 9 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีรายได้เพ่ิมขึ้นก็จะ
ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีก าลังใจในการจับจ่ายใช้สอย ท าให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
   -  ผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สดชื่นแจ่มใสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้สนทนา
กันในระหว่างท ากิจกรรม เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวในสังคมและชุมชน 
  ด้านความยั่งยืน : ชุมชนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ และสามารถนาไปคิดต่อยอด
องค์ความรู้เองได้  
   -  มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนและม่ันคง 
   -  มีการประยุต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการท าการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 
อย่างยั่งยืน ต่อไป 
 
10. การประเมินผล 
  ประเมินความพึงพอใจ โดยมีเครื่องมือ แบบสอบถาม 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1) นักศึกษาและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ โดยเฉพาะการน้อมน าศาสตร์พระชาสู่
การปฏิบัติจริง 
   2) นักศึกษาและนักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับบุคลากรและตัวแทนสาขาวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ 
   3) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ด าเนินการตามพันธกิจตนเอง และมีโอกาสน้อมน าศาสตร์พระชาสู่
การปฏิบัติจริง 
  4) ชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมท างานกับภาคีเครือข่าย และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
ด ารงชีวิตด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะการน้อมน าศาสตร์พระชาสู่การปฏิบัติจริง 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นายวระเดช  ภาวัตเวคิน) 

 ต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 

วันที่................................................................. 

ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (…………………………………………….) 

ต าแหน่ง........................................................................... 

วันที่................................................................. 

ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

       (………………………………………………….) 

ต าแหน่ง........................................................................... 


