
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

14 พฤศจิกายน ๒๕๖1 

การจัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสูพื้นท่ี 
ผาน ศพก. 



การจัดระบบและประสานเช่ือมโยงงานวจัิยสู่พืน้ที่ ผ่าน ศพก. 

1. ประชุมรวมกับหนวยงานวิจัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัย/เทคโนโลยี 

    พรอมใช 

2. จัดเวทีระดับเขต 

- หนวยงานวิจัยนําเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพรอมใช  

- คัดเลือกจังหวัดและ ศพก. ที่จะขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพรอมใช 1 จังหวัด 

สวนกลาง/เขต 

พย.๖๑, มค 6๒ 

เขต 

ธค. ๖๑, กพ. 6๒ 

3. จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่ ศพก. 1 คร้ัง 

    คนหาโจทยวิจัยตามความตองการของเกษตรกร  
จังหวัด 

มี.ค. 6๒ 

4. คนหาอาสาสมัครเกษตร จัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีใน ศพก.ที่ไดรับการคัดเลอืก 1 จุด จังหวัด/อําเภอ 

เม.ย. – พ.ค. 6๒ 

5. เก็บขอมูล/ติดตามนิเทศงาน สวนกลาง/เขต... 

มิ.ย.-ส.ค. ๖๒ 









การประเมินกลุมเพื่อรับการขยายผลเทคโนโลยี 



การประเมินกลุมเพื่อรับการขยายผลเทคโนโลยี 

กลุม ....................................................................... 

จังหวัด .................................................................. 

ผูประเมิน .............................................................. 

เทคโนโลยี............................................................... 

หนวยงานเจาของเทคโนโลยี .................................  



1. เทคโนโลย ี(Technology) 

 ผูนํากลุม/สมาชิก มีความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีที่จะสามารถ

นําไปใชในการพัฒนากิจกรรมของกลุมได 

 

 กลุมสามารถนําความรู/เทคโนโลยี ไปขยายผล (สอนสมาชิกคน

อื่น ๆ /กลุมอื่น )ได 

 

 กลุมมีความสามารถในการจัดการและดูแลรักษาเทคโนโลยี 



2. เศรษฐกิจ (Economic) 

 กลุมมีความพรอมที่จะสมทบทุนในการจัดหาเทคโนโลยี/

อุปกรณ/เครื่องมือได 

 

 กลุมมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 

 มีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจนและตอเนื่อง 



3. ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) 

 มีการใชปจจัยการผลิต/วัตถุดิบของทองถ่ินเปนหลัก 

 

 มีปจจัยการผลิต/วัตถุดิบเพียงพอตอความตองการ 

 

 มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Zero Waste) 



4. จิตใจ (Mind) 

 ผูนํากลุมมีความเสียสละ ทําเพื่อประโยชนสวนรวม 

 

 ผูนําและสมาชิกกลุมมีความมุงมั่น ต้ังใจที่จะพัฒนากิจการของ

ตนเองและชุมชน 

 

 ผูนําและสมาชิกกลุมมีทัศนคติเปดรับเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม 



5. สังคม (Social) 

 กลุมมีการบริหารจัดการการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ รวมกัน 

 

 กลุมมีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน 

 

 กลุมมีระบบการบริหารจัดการกลุมที่เขมแข็ง สมาชิกมีสวนรวม 

ทุกข้ันตอน และมีทายาทสืบตอกิจการ 



วิธีการและเกณฑการประเมิน 

วิธีการประเมิน 

1.กลุมประเมินตนเอง 

2. เจาหนาท่ีประเมินกลุม 

เกณฑการประเมิน 

 1. หาคาเฉลี่ยคะแนนจากกลุมและเจาหนาท่ี 

 2. คะแนน  › 10 ผานเกณฑ 

                     ≤ 10 ไมผานเกณฑ 





นักส่งเสริมฯ นักวจัิย 

เกษตรกร 

การจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลย ี

การบูรณาการใน ศพก. และเครือขาย แปลงใหญ  

งานพัฒนา งานวิจัย 

วิถีแบบชาวบ้าน 



ความหมายของงานวิจยัทองถ่ิน 

• กระบวนการแสวงหาความรูใหม ผานกระบวนการปฏิบัติรวมกันของชุมชน
ทองถิ่น ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา เปนงานของคนทองถิ่นเพ่ือคน
ทองถิ่น  

• เนนการมารวมทําวิจัยของชาวบาน เจาของปญหาเปนผูปฏิบัติการลงมือทําวิจัย
เอง เพ่ือแกไขปญหา 

• เนนการมีสวนรวมต้ังแตการหาประเด็นปญหาในชุมชน เปนโจทยที่ตองหาคําตอบ
และทางออกโดยคนในชุมชนเอง  

• การทํางานเปนทีมทํางานวิจัยในพ้ืนที่ โดยมีพ่ีเลี้ยงเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการ 
นักพัฒนา 



จุดเดนของงานวิจัยทองถ่ิน 

โจทยวิจัย 

วิธีการ 

พัฒนา

ศักยภาพคน 

ทัศนะที่เรามีกับคนทองถิ่นกับชุมชน 

“สรางสรรคปญญา เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 

“เราจะตอยอด หรือพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่มีไดอยางไร” 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research; PAR) 
 

“ติดอาวุธทางปญญาใหชุมชน” 

มีพ่ีเลี้ยง เปนที่ปรึกษา ชวยเรื่องกระบวนการใหชุมชน 

คิดเชิงระบบ  

 

ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 



ลักษณะสําคัญของงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน 

ปรากฎการณ 

ของทองถิ่น 

วิธีการ 

วิเคราะห ทดลองปฏิบัต ิ

คนควา 

ประเด็นปญหา 

โจทย 

คําถาม กระบวนการ 

โครงการวิจัย 

“เครื่องมือ” 

คนในชุมชน 
คนควาหาคําตอบ 

รวบรวมขอมูล 

ทางเลือกในการจัดการ

กับปญหาของทองถ่ิน 

บทเรียนขอสรุป/ขอสรุป 
บทเรียน 





เป้าหมายของการขยายผลงานวจิยั 

• เกษตรกรที่รับการถายทอดเทคโนโลยีสามารถนํา
เทคโนโลยีไปปรับใช ... 

 

 

 



ผลที่ตองการใหเกิดข้ึน 

เกษตรกรนําเทคโนโลยีที่ไดรับไปปรับใช เพือ่  

•  ลดตนทุนการผลิต 

•  มีรายไดเพิ่มขึ้น 

•  เปนตนแบบใหเกษตรกรรายอ่ืนๆ ไปพัฒนาการเกษตรของตนเอง
ตอไป 

 

 

 



ผลงานวิจัยพรอมขยายผลของ  
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ป 2562 

กลุม รายการ จํานวนโครงการวิจัย 

1 ปาลมน้ํามัน 1 เร่ือง 

2  การบริหารจัดการนํ้า 3 เร่ือง 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับวิสาหกิจชุมชน 10 เร่ือง 

4 พืชสวน (สมโอ) 2 เร่ือง 

5 พืชผัก 1 เร่ือง 

รวม 17 เร่ือง  



ผลงานวิจัยพรอมขยายผลของ  
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ป 2562 

ติดตอกลุมวิจัยดานสงเสริมการเกษตร   

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 



สรุปประเด็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร การทํางานวิจัยและพัฒนารวมกัน  

1. มก. 1. การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร

รวมกันระหวางชุมชน และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ” และ“การพัฒนางานเคหกิจเกษตร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”  

2. การจัดฝกอบรมดานเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 

1. การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีเคร่ืองวิเคราะหความออน - แกของ

ทุเรียนดวยเทคนิค NIR  

 

2. มช. 1. การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร

รวมกันระหวางชุมชน และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ” และ“การพัฒนางานเคหกิจเกษตร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”  

 

1. การพัฒนารูปแบบการถายทอดวิธีการสงเสริมการเกษตร 

2. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการผลิต 

ตลอดหวงโซอุปทาน โดยนํารองในแปลงใหญ ไมผลและพืชผัก  

3. การถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Co-chain) 

4. การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการปุยแบบแมนยําในพืชเศรษฐกิจทาง

ภาคเหนือ  

5. สารชีวภัณฑท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

 



สรุปประเด็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยั การพฒันาบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลย ี/การทํางานวจิยัและพฒันาร่วมกนั  

3. มจ. 1. การพัฒนาหลักสูตรสําหรับการพัฒนา SF กับ 

YSF และสงเสริมการศึกษาแก YSF  

2. การพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรและ วสช.ใน

ดานการแปรรูป การตลาด และการเพ่ิมมูลคา

ผลผลิต และการพัฒนางานเคหกิจเกษตร 

3. การถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและ

เกษตรกร 

1. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพครบวงจร 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย 

3. การพัฒนาหลักสูตร Online คือ MOOC (Massive Open Online Course) ใน 

3 ชนิดพืช คือ ลําไย ขาว มะมวง 

4. การพัฒนาระบบและชองทางใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล open data 

5. การพัฒนาองคความรูเพ่ือพัฒนางานสารสนเทศทางการเกษตรสูเกษตร 4.0  

4. มข.  1. การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร

รวมกันระหวางชุมชน และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ” กลุมเปาหมาย คือ อกม. SF YSF 

และองคกรเกษตรกร 

2. เทคโนโลยีการพัฒนานักวิชาการสงเสริม

การเกษตร 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชีวภัณฑใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 

2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการพยากรณศัตรูพืชท่ีถูกตองและทันสถานการณ 

3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการจัดการสินคาเกษตร  

4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ  

5. การใชโดรน (Drone) เพ่ือการเกษตร 4.0 



สรุปประเด็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร การทํางานวิจัยและพัฒนารวมกัน  

5. ม.อ.  1. การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนา

เกษตรกรรวมกันระหวางชุมชน และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ” และ “การพัฒนา

งานเคหกิจเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต”  

2. การพัฒนาบุคลากรเร่ืองเทคโนโลยี

การผลิตปาลมน้ํามันและยางพารา 

3. การพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมดาน

สารสนเทศแกเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตร 

1. การวิจัยเร่ืองการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน รวมถึงการสํารวจ

ตลาดและพฤติกรรรมการบริโภคในแตละพื้นท่ี  

2. การศึกษาโรคกาโน (เชื้อรา) ในปาลมน้ํามัน ซึ่งมีการระบาดเพิ่มขึ้น

ในพื้นท่ี จ.สตูล และ จ.กระบ่ี 

3. การศึกษาอาชีพเสริมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน ยางพารา และการ

ใชประโยชนจากทางใบ ทลายปาลม เกสรตัวผู รวมถึงตนปาลม

น้ํามัน 

4. การพัฒนาตลาดเกษตรกร (Farmer Market) เพื่อใหไดมาตรฐาน  



ขอบคุณคะ 
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