
 

 
 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

 
 
1. ช่ือทีม   SP ขออาสาแก้ปัญหาให้เกษตรกร  จังหวัด   อุดรธานี 
    โครงการ  เปียกสลับเเห้งแกล้งข้าว(ไฮเทค)ช่วยชาวน้ำโสม 
 
2. สถานท่ีดำเนินการ 

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ 
  66  หมู่ที่ 1  ตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม  อุดรธานี  41210 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

      สมาชิกในทีม 
     (1)  นายธวัชชัย พลกำลัง 

(2)  นางสาววาสนา มาสุข 
(3)  นางสาวรุ้งนภา โพธิ์ชัยประดิษฐ์ 

      ครูที่ปรึกษา 
     (1)  นางสาวรุ่งนิรันดร์  โพธิ์เพชรเล็บ 
     (2)  นายณัฐพล  อนันเอื้อ 
 
4. วัตถุประสงค์โครงการ 

     (1)  เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรม 
     (2)  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการควบคุมปริมาณน้ำในนาข้าว 
 
5. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการท่ีกำหนดไว้ 

เกษตรกรมีทางเลือกในการทำนาข้าว โดยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้ในกระบวนการเพาะปลูกข้าว 
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความสะดวกสบายให้เกษตรกรได้มีเวลาในการหารายได้
จากช่องทางอื่นมากขึ้น 



6. ระยะเวลาดำเนินการ   ต้ังแต่ วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
         ถึง    วันที่ 15  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
7. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
 

ลำดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1 ศึกษา รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเคร่ืองจากอินเตอร์เน็ต 1 - 14 พ.ย. 64 

(2 สัปดาห์) 
2 - ศึกษา รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำนาจากชาวนาใน

ชุมชน และเกษตรอำเภอน้ำโสม 
- ขอคำแนะนำต่าง ๆ จากเกษตรอำเภอน้ำโสม ที่เกี ่ยวข้องกับ
โครงการ 

15 - 28 พ.ย. 64 
(2 สัปดาห์) 

3 - ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการเก็บข้อมูลและใช้งานจริง 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64 
(1 สัปดาห์) 

4 ได้รับเงินสนับสนุน นำมาจัดซื้อ จัดเตรียม วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำ
เคร่ือง 

6 - 19 ธ.ค. 64 
(2 สัปดาห์) 

5 ลงมือทำเคร่ือง 20 ธ.ค. 64 -  
23 ม.ค. 65 
(5 สัปดาห์) 

6 ทดสอบเคร่ือง และปรับปรุงแก้ไข 24 - 30 ม.ค. 65 
(1 สัปดาห์) 

7 ทดลองใช้เคร่ืองกับสถานที่จริง และเก็บรวบรวมข้อมูล 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 65 
(1 สัปดาห์) 

8 ปรับปรุงเคร่ืองให้ใช้งานในสถานที่จริงได้ 14 - 20 ก.พ. 65 
(1 สัปดาห์) 

9 - ติดต่อเกษตรอำเภอน้ำโสม เพ ื ่อขอเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
- ดำเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์โครงการ ณ เกษตรอำเภอน้ำ
โสม จังหวัดอุดรธานี 

21 - 27 ก.พ. 65 
(1 สัปดาห์) 

10 ลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึง
จัดแสดง และแนะนำวิธีการใช้งานเคร่ือง ได้แก่ 
1. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

28 ก.พ. -  
13 มี.ค. 65 
(2 สัปดาห์) 



ลำดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ  ตำบลนางัว 
อำเภอน้ำโสม อุดรธานี 
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
4. วิสาหกิจช ุมชนกลุ ่มพืชผ ักปลอดภัยไร้สารพิษ ตำบลนางัว 
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

11 สรุปผลและเขียนรายงาน 14 - 15 ม.ีค. 65 
(2 วัน) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน 30,000 บาท   

    งบประมาณที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 30,000.- บาท ใช้ไปจำนวน 30,000 บาท 
    คงเหลือ จำนวน 0 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ถ้ามี) ระบุ............................  
     
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังน้ี 
 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท) 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการทำเคร่ืองมือ 20,000 
2 ค่าเดินทางในการประชาสัมพันธ์ 3,000 
3 ค่าเอกสาร/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 4,000 
4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  3,000 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
 
9. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

1) เกษตรอำเภอน้ำโสม ช่วยให้ข้อมูลในด้านการทำเกษตรกรรม การทำนา การทำสวนในรูปแบบต่าง ๆ 
และแนะนำการนำเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นไปใช้งาน ซึ่งทำให้ทีมเราค้นพบว่า เคร่ืองมือที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้
อย่างหลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่การทำนาเท่านั้น แต่สามารถประยุกต์ใชได้กับการให้น้ำในการปลูกพืช ผัก 
ผลไม้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

2) นายนิมิตร ทักโลวา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์
ดินและน้ำ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการทดลอง ทดสอบเครื่อง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ 
และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ จนโครงการประสบผลสำเร็จ 



3) ครูที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ นางสาวรุ่งนิรันดร์ โพธิ์เพชรเล็บ และ นายณัฐพล อนันเอื้อ ที่ให้คำแนะนำ 
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน อีกทั้งร่วมลงมือปฏิบัติงานในคร้ังน้ี ต้ังแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ 
 
10. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

      10.1 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
              (1) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ 
              (2) ได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
              (3) ได้เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม โดยเฉพาะชุมชนบ้านเกิดที่ส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรมีทางเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
      10.2 ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
              (1) เกษตรกรมีทางเลือกในการทำการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวก ทำให้ประหยัดแรง 
ประหยัดเวลา มีเวลาในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น 
              (2) เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำการเกษตร 
              (3) เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
      10.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการ 

  ผลการประเมินโครงการเปียกสลับเเห้งแกล้งข ้าว(ไฮเทค)ช่วยชาวน้ำโสม ทีม SP ขออาสา
แก้ปัญหาให้เกษตรกร ได้ทำแบบประเมิน จำนวน 300 คน ปรากฏผลดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป 
 

1. เพศ 
 

ท่ี รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ชาย 125 41.67 
2 หญิง 175 58.33 

รวม 300 100 
 

2. อายุ 
 

ท่ี รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ต่ำกว่า 15 ป ี 23 7.67 
2 15- 25 ป ี 36 12.00 
3 25-35 ป ี 86 28.67 
4 36-45 ป ี 85 28.33 



ท่ี รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
5 46-55 ป ี 37 12.33 
6 มากกว่า 55 ป ี 33 11.00 

รวม 300 100 
 
 3. อาชีพ 
 

ท่ี รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 49 16.33 
2 นักเรียน 59 19.67 
3 เกษตรกร 121 40.33 
4 บุคคลทั่วไป 71 23.67 

รวม 300 100 
 
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ในโครงการเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว(ไฮเทค) ช่วยชาวน้ำโสม 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการเปียกสลับเเห้งแกล้งข้าว(ไฮเทค)ช่วยชาวน้ำโสม  
ในแต่ละหัวข้อให้คะแนนความสำคัญ ดังน้ี 
   5  หมายถึง  มากที่สุด 
   4  หมายถึง  มาก 
   3  หมายถึง  ปานกลาง 
   2  หมายถึง  น้อย 
   1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 4.50 – 5.00   มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อโครงการ 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.49   มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 2.50 – 3.49   มีความพึงพอใจปานกลางต่อโครงการ 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.50 – 2.49   มีความพึงพอใจน้อยต่อโครงการ 
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.49   มีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อโครงการ 
 
 



ข้อ รายการประเมิน X̅ SD 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ความเหมาะสมของคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน 4.65 0.61 มากที่สุด 
2 วัสดุมีความแข็งแรง ทนทาน 4.69 0.60 มากที่สุด 
3 วัสดุที่เลือกใช้สามารถหาซื้อได้ง่าย 4.62 0.65 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของราคาวัสดุที่นำมาใช้งาน 4.61 0.65 มากที่สุด 
5 คุณภาพของอุปกรณ์ 4.65 0.63 มากที่สุด 
6 รูปแบบการออกแบบของอุปกรณ์ 4.61 0.64 มากที่สุด 
7 รูปร่าง ขนาด เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน 4.66 0.64 มากที่สุด 
8 อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริง 4.64 0.65 มากที่สุด 
9 การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเน้ือหาของ

วิทยากรมีความชัดเจน 
4.63 0.62 มากที่สุด 

10 ความครบถ้วนของเน้ือหาในการอธิบาย 4.63 0.64 มากที่สุด 
11 การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 4.58 0.67 มากที่สุด 
12 การตอบข้อซักถามในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 4.59 0.66 มากที่สุด 
13 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ี ก่อน การรับฟังการ

อธิบาย 
4.61 0.66 มากที่สุด 

14 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัง การรับฟังการ
อธิบาย 

4.63 0.65 มากที่สุด 

15 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ 4.63 0.62 มากที่สุด 
16 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได้ 4.63 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.19 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการเปียกสลับเเห้งแกล้งข้าว(ไฮเทค)ช่วยชาวน้ำโสม โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อย 3 ลำดับ พบว่า วัสดุมี
ความแข็งแรง ทนทาน (X  = 4.69) รูปร่าง ขนาด เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน (X  = 4.66) ความเหมาะสม
ของคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน และคุณภาพของอุปกรณ์ ( X  = 4.65) 
 
 
 
 
 



11. ผลงานหรือผลผลิตท่ีสามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 

  1) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์โครงการหลากหลายช่องทางมากขึ้น 
 2) ร่วมกับเกษตรอำเภอ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอน้ำโสม ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงเคร่ืองมือที่ได้ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3) จัดต้ังชมรม/ชุมนุม/ศูนย์ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ต้องการเคร่ืองมือไปใช้ใน
การทำเกษตรกรรมของตนเอง 
 
12. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1. จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ จึงทำ
ให้มีเวลาในการมาโรงเรียนเพื่อรวมกลุ่ม และสร้างเคร่ืองมือน้อย การดำเนินการจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า 

2. ในห้วงน้ีเป็นฤดูเก็บเกี่ยว จึงทำให้ทุ่งนาและคลองส่งน้ำไม่มีน้ำในการทดสอบเคร่ือง จึงต้องแก้ปัญหา
ด้วยการใช้น้ำจากสระ โดยการใช้เคร่ืองปั้มน้ำขึ้นมาแทน 

3. จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการออก
เดินทางเผยแพร่ในหลายชุมชน สมาชิกในทีมจึงจัดทำสื่อ/คลิป VDO ในการแนะนำ และสอนวิธีการใช้งาน
เคร่ืองมือเผยแพร่ทางเพจของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม และเพจ “โครงการเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวไฮเทคช่วย
ชาวน้ำโสม” 
 
13. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  

  เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ทีมเราใช้เป็นตัวหลักในการสั่งงานเคร่ืองให้ทำงานได้อัตโนมัติ ได้แก่ บอร์ดสมองกล 
KidBright ซึ่งมีการใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพียงเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์/เซ็นเซอร์ หรือเปลี่ยน/เขียนโค้ด
คำสั่งการใช้งานขึ้นมาใหม่ ก็สามารถนำไปใช้งานนอกเหนือจากการทำนาได้ เช่น การนำไปใช้ทำระบบเปิด-ปิด
น้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรถน้ำพืชผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น 
 
14. จัดทำสื่อเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ 
 

VDO นำเสนอผลงาน 

 
https://fb.watch/boHjnJBP34/ 



 
(ลงชื่อ) ...................ธวัชชัย................ หัวหน้าทีม 

                                                 (นายธวัชชัย  พลกำลัง) 
                                        วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) .....................วาสนา................. สมาชิกในทีม 

                                               (นางสาววาสนา  มาสุข) 
                                        วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) ....................รุ้งนภา.............. สมาชิกในทีม 

                                          (นางสาวรุ้งนภา  โพธิ์ชัยประดิษฐ์) 
                                        วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) ....................รุ่งนิรันดร์................. ผู้รับรอง  

                                            (นางสาวรุ่งนิรันดร์  โพธิ์เพชรเล็บ) 
                                         ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาโครงการ 
                                        วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

(ลงชื่อ) ...................ณัฐพล................... ผู้รับรอง  
                                                   (นายณัฐพล  อนันเอื้อ) 
                                         ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาโครงการ 
                                        วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพการดำเนินงาน 

โครงการเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว (ไฮเทค) ช่วยชาวน้ำโสม 
 

  
 

         อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน              ชุดแผงโซลาร์เซลล์ 
 

 
 

เขียนโค้ดผ่านโปรแกรม เพื่อสร้างคำสั่งการทำงานลงในบอร์ด KidBright 



 
 

 
 

ต่อวงจร และประกอบเคร่ือง โดยได้รับคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน 
และพี่ธนวัฒน์ อาษาพนม วิศวกรไฟฟ้า 

 
 



 
 

 
 

ทดลองเคร่ืองในสถานที่จริง คร้ังที่ 1 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม อุดรธานี 

 



 
 

 
 

ทดลองใช้เคร่ืองในสถานที่จริง คร้ังที่ 2 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม อุดรธานี 

 
 



การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

 

 
 

 
 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม อุดรธานี 
 



 
 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
 



 
 

 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  
 



หนังสือโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 
ขอความอนุเคราะห์เป็นท่ีปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินโครงการ 

 

 



หนังสือโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและขอความอนุเคราะห์สถานท่ีในการดำเนินโครงการ 

 

 
 



หนังสือโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 
ขอความอนุเคราห์ใช้สถานท่ีในการดำเนินโครงการ 

 

 


