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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทําการสํารวจ
และเก็บข้อมูลจากนักวิชาการท่ีเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพ่ือ
ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงาน ตลอดจนเพ่ือให้ทราบ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมภายในงาน รูปแบบในการจัดงานและการบริการอ่ืนๆ รวมถึงการได้รับทราบ
ปัญหา/อุปสรรค และข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการจัดงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม 
ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ตอบแบบประเมิน โดยเฉลี่ย จํานวน 626 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.48  
จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานท้ังหมด 759 ราย (นักวิชาการที่เข้าร่วมงาน ไม่นับรวม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ติดตาม ผู้บริหารระดับสูงกรมพัฒนาท่ีดินและ
ผู้ติดตาม  ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก 
วิทยากร ทีมวิทยากรสัมพันธ์ และทีมเจ้าหน้าที่ช่วยงานเขต 3) ผลการประเมิน มีดังน้ี 

1. การบรรลุวัตถุประสงค์ การประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.05) มีความคิดเห็นว่า การประชุมวิชาการฯ ครั้งน้ี 

ได้รับความรู้จากผลงานกรมพัฒนาท่ีดินที่ได้รับคัดเลือกในสาขาต่างๆ มากที่สุด รองลงมา คือ สามารถ
นําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ และเป็นการระดม
ความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
จาก ความคิดเห็นดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การประชุมวิชาการฯ ครั้งน้ี บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ทั้ง 2 ข้อ  

2. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการประชุมวิชาการฯ   
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.94) มีความคิดเห็นว่า ประโยชน์ที่ได้รับ คือ 

ได้รับนโยบายด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน รองลงมา คือ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นการสร้าง
มิตรภาพ และเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และก่อให้เกิดแนวคิดต่อยอดผลงานวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน 

3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมภายในงาน 
3.1 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย  

ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ในภาพรวม การนําเสนอผลงานวิชาการ      
ภาคบรรยาย จํานวน 8 เรื่อง อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.55) โดยมีความพึงพอใจ การนําเสนอ 
ผลงานวิชาการ เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดินใน 
ดินทราย ที่มีการจัดการเผาซากอ้อย (โดย นายอรรณพ พุทธโส กวจ.) มากที่สุด (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.78)  

3.2 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ในภาพรวม การนําเสนอผลงานวิชาการ       

ภาคนิทรรศการ จํานวน 3 เรื่อง อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.63) โดยมีความพึงพอใจ การนําเสนอ 
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ผลงานวิชาการ เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือ
สาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศ ในจังหวัดหนองคาย (โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ กทช.) มากที่สุด     
(ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.71) 

3.3 ความพึงพอใจกิจกรรมอ่ืนๆ  
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ในภาพรวม กิจกรรมอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก   

(ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66) ตามรายละเอียด ดังน้ี 
1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทหน้าที่ของ พด. และ

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร มากที่สุด อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.75)  
2) การมอบแนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน (โดยอธิบดี  

กรมพัฒนาที่ดิน) อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.73) 
3) การมอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ ดิน         

(โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนน เฉลี่ย 2.70)  
4) การเสวนา เรื่อง การนํางานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ และเรื่องฐานงานวิจัยและ

งานวิชาการสนับสนุนการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.69)  
5) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ

กรมพัฒนาที่ดิน อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.68)  
6) กิจกรรมการถอดบทเรียน อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66) 
7) กิจกรรม Side Event อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.53)  
8) กิจกรรมการเสนอดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 

2.52)  
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคม

ต่อบทบาทหน้าที่ของ พด. และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร มากที่สุด เน่ืองจากวิทยากรเป็นนักพูด   
มืออาชีพ ให้ความรู้พร้อมมีตัวอย่างประกอบ มีสไตล์และเทคนิคในการพูด สร้างความสนุกสนาน  

4. ความพึงพอใจรูปแบบการจัดงาน และการบริการ 
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ในภาพรวม รูปแบบการจัดงานและบริการ อยู่ใน

ระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.54) ตามรายละเอียด ดังน้ี  
1) โสตทัศนูปกรณ์ และระยะเวลาในการจัดประชุม จํานวน 3 วัน อยู่ในระดับมาก  

(ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.73)   
2) การลงทะเบียน และการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก 

 (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.70) 
3) สถานที่จัดประชุม/ห้องประชุม อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66) 
4) สถานที่จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพฯ อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่า 

คะแนนเฉล่ีย 2.64) 
5) รูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.60) 
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6) สถานที่จัดการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่า
คะแนนเฉล่ีย 2.54) 

7) ความสะดวกสบายในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.47) 
8) ห้องพัก อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.40) 
9) อาหาร อยู่ในระดับปานกลาง (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 1.93)  

จากผลการประเมินอาจกล่าวได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระยะเวลา 
ในการจัดประชุม 3 วัน และโสตทัศนูปกรณ์ มากที่สุด เน่ืองด้วยระยะเวลาในการจัดงานที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม อีกทั้ง มีการปรับเปล่ียนการนําเสนอผลงานวิชาการบนเวที ใส่ไมโครโฟนแบบคล้องหู  
ยืนนําเสนอ ผลงาน และขึ้นไฟล์นําเสนอผลงานผ่านจอ LED ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ ดี 
ในการนําเสนอผลงาน ของนักวิชาการในเวทีงานวิชาการต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบประเมิน 
1) ควรปรับปรุงเรื่องอาหาร (อาหารไม่เพียงพอ ข้าวบูด และข้าวไม่สุก) และควรจัดแยก

อาหารสําหรับมุสลิม  
2) กิจกรรมในงานประชุมวิชาการมีความหลากหลายและมากเกินไป ควรตัดบางกิจกรรม

ออกบ้าง เพ่ือให้งานน้ีเป็นเวทีงานวิชาการ  
3) พ้ืนทีใ่นการจัดกิจกรรม Side Event ไม่เหมาะสม เสียงรบกวนกัน หัวข้อ Side Event 

ทั้ง 3 เรื่อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก อยากให้นําเสนอบนเวทกีลางในหอ้งประชุม เพ่ือจะได้รับฟังทั้ง 3 เรื่อง  
4) บอร์ดการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 26 เรื่อง เป็นนวัตกรรม

ด้านการวิจัย เป็นเรื่องที่นักวิจัยให้ความสนใจ ควรเก็บหลังจากจบการประชุมวิชาการ  
5) ควรปรับปรุงระบบการจัดห้องพัก เน่ืองจากเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง ควรจัดเป็นเตียง Twins bed 

และระบบน้ําในห้องพักไม่ดี  
6) ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวัน รายละเอียดในการคืนห้องพักและ 

จุดวางกระเป๋าในวันเดินทางกลับ  
7) ควรรักษาเวลาในแต่ละกิจกรรมให้มากกว่าน้ี  
8) ควรมีรถบริการในการจัดส่งผู้เข้าร่วมประชุมไปยังโรงแรมท่ีพักที่อยู่ไกลมากกว่าน้ี  
9) ควรมีไฟล์ PowerPoint นําเสนอผลงานวิชาการ ให้สามารถดาวน์โหลดได้  
10) ควรเพ่ิมกิจกรรมการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ 
11) เน่ืองจากห้องที่จัดงานค่อนข้างใหญ่ ควรเพ่ิมจอโปรเจคเตอร์/ทีวี  

ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
การประชุมวิชาการประจําปี ถือเป็นเวทีของนักวิชาการที่จะได้นําเสนอผลงานวิชาการที่

ผ่านการคัดเลือก เป็นเวทีประกาศเกียรติคุณของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล เป็นการสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ ด้วยการมุ่งหวัง ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการผลักดันองค์ความรู้และ
แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ควรจะให้เวลาส่วนใหญ่ในการนําเสนอผลงาน
วิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  



สารบัญ 
 

 หนา้ 
  
บทสรุปผู้บริหาร (ก) 
สารบัญ (ง) 
สารบัญตาราง (จ) 
บทที่ 1 บทนาํ  1 

1. หลักการและเหตุผล  1 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  1 
3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  1 
4. ขอบเขตการประเมิน  1 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน โดยในแต่ละปี   
มีการดําเนินงานวิจัยสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า ปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงดิน
เสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ ดินเค็ม สํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้คําตอบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และพืช 
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหา เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติในการเพ่ิม
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักวิชาการได้นําเสนอผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์
ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการดําเนินงานทางวิชาการร่วมกัน 
รวมท้ัง นําความรู้ที่ได้รับจากงานประชุมวิชาการฯ ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหา จัดการทรัพยากรดินและ
ที่ดิน ในพ้ืนที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

2.1 เพ่ือให้มีการเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาต่างๆ โดยการนําเสนอผลงาน 
ภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการ 

2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เก่ียวกับ
การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน ให้สามารถนํามาถ่ายทอดให้เกษตรกร
นําไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

3.1 เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562  
3.2 เพ่ือประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ สําหรับ

นําไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา การจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งต่อไป 

4. ขอบเขตการประเมิน 
4.1 ประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 

2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
4.2 ประชากรในการศึกษา คือ นักวิชาการที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2562 

จํานวน 759 คน (ไม่รวมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ติดตาม ที่ปรึกษากรมฯ 
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ผู้บริหารกรมฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก วิทยากร และทีมเจ้าหน้าที่
ช่วยงานเขต 3 รวมทั้งหมด จํานวน 69 ราย)  

5. กรอบแนวคิดการประเมิน 
การประเมินในรูปแบบการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal - oriented evaluation)       

ในรูปแบบของ Tyer’s goal - based model เพ่ือให้ทราบผลสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้กําหนดประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด ดังน้ี 

วัตถุประสงค์การประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดในการประเมิน 
 

   1. เพ่ือประเมินการบรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดงานประชุม
วิชาการฯ 

 

   1. ข้อคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ 
การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

 

   - ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์   
ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 
 

   2. เพ่ือประเมินความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 
ของผู้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการฯ 

   2.1 ความพึงพอใจการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 
ภาคบรรยาย และประโยชน์ที่
ได้รับ 

   2.2 ความพึงพอใจกิจกรรม 
อ่ืนๆ  

   2.3 ความพึงพอใจรูปแบบการ
จัดงาน และการบริการ 

2.4 ข้อเสนอแนะ 

- ระดับความพึงพอใจการนําเสนอ
ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ภาค
บรรยาย และประโยชน์ที่ได้รับ    

 
- ระดับความพึงพอใจกิจกรรมอ่ืนๆ

 
- ระดับความพึงพอใจในรูปแบบ

การจัดงาน และการบริการ 

- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
ทําให้ทราบถึงผลสําเร็จของการจัดงานประชุมวิชาการฯ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนความพึงพอใจ 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดงานประชุมวิชาการฯ สามารถนําข้อมูลดังกล่าว   
ไปปรับปรุงรูปแบบจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิชาการและกรมพัฒนาท่ีดิน   
มากย่ิงขึ้น 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
สิงหาคม - กันยายน 2562  

 
 
 



- 3 - 
 

8. ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

นางอรอุมา  สรรพสิทธ์ิโยธิน ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

9. ผู้อํานวยการโครงการ 
นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

10. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
10.1 ผู้รบัผิดชอบและเขียนรายงาน 

นางสาวสุภาวดี  ป่ินกุมภีร ์  

10.2 ผู้ร่วมดําเนนิการ 
นางสาวธัมญลักษณ์  เสือคง 
นางสาวพิไลพร  ทับเปีย 
นางสาวสิริกุล  ศิริพรกุลทรัพย์ 
นายณรงค์ศักด์ิ  ฐิติเพ่ิมพงศ ์
นายกีรติกร  ฤทธิเกรียง   
นายธัชชัย  ขอบรูป 
นางสาวชัญญา  พันธ์ุชัยยา 
นางวรง  โฉมวิไลลักษณ์ 
นางสาวศศิวิมล  วงษ์แสงจันทร์ 
นายมนตรี  ราศีลํ้าเลิศ 
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บทท่ี 2 

วิธีการดําเนนิงาน/ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2562 น้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 
การบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการ ประเมินความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย 
และภาคนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการและการบริการ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ซึ่งดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ          
ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 759 คน (นักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ไม่รวมรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ติดตาม ที่ปรึกษากรมฯ ผู้บริหารกรมฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก วิทยากร และทีมเจ้าหน้าที่ช่วยงานเขต 3) 

2. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง หรือ ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling 
without Replacement) กําหนดขนาดผู้ตอบแบบประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ของ Taro Yamane จากประชากร 
คือ นักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ จํานวน 759 คน ดังน้ัน จํานวนผู้ตอบแบบประเมินที่
เหมาะสม ในระดับความเช่ือมั่น 95% ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/-5% จะได้ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 
262 คน เป็นอย่างน้อย ที่จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 

การใชสู้ตรคาํนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สูตรของ Taro Yamane 

    n  =      N 
            1 + Ne2 

  n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  N   =   ขนาดของประชากร 
  e   =   ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

ประชากร คือ นักวิชาการทีล่งทะเบียนเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการฯ จํานวน 759 คน  
ความคลาดเคลื่อน 5 % (ความเช่ือมั่น 95%) 

    n  =          759   =   262 ตัวอย่าง 
            1 + (759 X 0.052) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน์  
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ และวิธีการสังเกตการณ์ 

(Observation) ประชากรตัวอย่าง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaires)  
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการสังเกตการณ์ในห้องประชุม 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารการดําเนินงานโครงการ 
รายงานการประชุม และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้ มี 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ    
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเบ้ืองต้น ได้แก่ ค่าเฉล่ีย โดยใช้สูตร ดังน้ี 

  =  
∑

 

โดย      =  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
  ∑    =  ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
  n	    =  จํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นการวิเคราะห์ในเชิงเหตุผล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือใช้
บรรยายพรรณนาข้อมูลจากแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่แสดงค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 
ใช้มาตราวัดแบบลิคอร์ท (Likert Scale) ตามมาตราวัด 3 ระดับ ดังน้ี 
มาก มีค่าเท่ากับ   3   คะแนน 
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ   2   คะแนน 
น้อย มีค่าเท่ากับ   1   คะแนน 

การแปลความหมาย ตามค่าเฉล่ีย ดังน้ี 
ค่าคะแนนเฉล่ีย    2.34 - 3.00   คะแนน   หมายถึง   พึงพอใจระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย    1.67 - 2.33   คะแนน   หมายถึง   พึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย    1.00 - 1.66   คะแนน   หมายถึง   พึงพอใจระดับน้อย 

ดังน้ัน การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2562 ดําเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักวิชาการที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple 
Random Sampling without Replacement) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน +/-5% จากนักวิชาการท่ี
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ จํานวน 759 คน จะได้ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 262 ราย       
เป็นอย่างน้อย ที่จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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บทท่ี 3 
ผลการประเมิน  

การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ความคิดเห็น ความพึงพอใจ     
ในการการนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ รูปแบบการจัดประชุมและการ
บริการ และข้อเสนอแนะ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ โดยผลการประเมิน  
มีดังน้ี 

1. จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน  
แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 

จํานวน 8 เรื่อง ชุดที่ 2 แบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 3 เรื่อง (เมื่อจบ           
การนําเสนอผลงานแต่ละเร่ือง จะให้ตอบแบบประเมิน) และชุดที่ 3 แบบประเมินกิจกรรมอ่ืนๆ และรูปแบบ  
การจัดงาน และการบริการ (เมื่อจบการเสวนาเรื่องสุดท้าย จะให้ตอบแบบประเมิน)  

ผู้ตอบแบบประเมิน ในภาพรวม โดยเฉล่ีย จํานวน 626 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.48 จากนักวิชาการ    
ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ จํานวน 759 ราย ประกอบด้วยผู้ตอบแบบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการ 
ภาคนิทรรศการ จํานวน 3 เรื่อง มากที่สุด โดยเฉลี่ย จํานวน 665 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.62 รองลงมา คือ ผู้ตอบ 
แบบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย จํานวน 8 เรื่อง โดยเฉล่ีย จํานวน 657 ราย คิดเป็นร้อยละ 
86.56 และผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมอ่ืนๆ และรูปแบบการจัดงาน จํานวน 554 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.99 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 : จํานวนผู้ตอบแบประเมิน ในภาพรวม 
N = 759 

ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 
(ราย) ร้อยละ 

1) การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 3 เรื่อง 665 87.62 
2) การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย จํานวน 8 เรือ่ง 657 86.56 
3) กิจกรรมอ่ืนๆ และรูปแบบการจัดงาน 554 72.99 

ค่าเฉลี่ย 626 82.48 

1.1 จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย จํานวน 8 เรื่อง 
ผู้ตอบแบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย จํานวน 8 เรื่อง ในภาพรวม โดยเฉล่ีย 

จํานวน 657 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.56 ประกอบด้วย ผู้ตอบแบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ        
เรื่อง  การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร ผู้ปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่ 
(โดย นางสาวสุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ สพข.6) มากที่สุด จํานวน 715 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมา คือ ผู้ตอบ
แบบประเมิน เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ต่อสมบัติเชิงชลศาสตร์ และการเคลื่อนที่ของนํ้าในดินไม่อ่ิมตัว      
(โดย นางสาวศิวพร ศีลเตโช สพข.5) จํานวน 683 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.99 ผู้ตอบแบบประเมิน เรื่อง วิจัย
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ดินกรด 
(โดย นางนวลจันทร์ ชบา กทช.) จํานวน 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.27 ผู้ตอบแบบประเมิน เรื่อง การศึกษา
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สมบัติทางกายภาพของดินเพ่ือพัฒนาแนวทางในระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้าสาขาน้ํามวบ ลุ่มนํ้าสาขาน้ํายาว ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าน่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
(โดย นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ สพข.7) จํานวน 669 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.14 ผู้ตอบแบบประเมิน เรื่อง การประเมินผล 
สัมฤทธ์ิการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าห้วยทับทัน พ้ืนที่ดําเนินการ 
บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (นายรัตนะ สุตาคํา สพข.4) จํานวน    659 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 86.82 ผู้ตอบแบบประเมิน เรื่ อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์  พด .3   
ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืช  ของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี (โดย นายจิรายุทธ์ คําขจร สพข.2) 
จํานวน  653 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.03 ผู้ตอบแบบประเมิน เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ 
และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย (โดย นายอรรณพ พุทธโส กวจ.) จํานวน 
635 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.66 และผู้ตอบแบบประเมิน เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณการกักเก็บนํ้า  
แหล่งนํ้าในไร่นา ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ลําปาง (โดย นายนิลภัทร คงพ่วง สพข.7) จํานวน 572 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.36 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 : จํานวนผู้ตอบแบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 
N = 759 

ผลงานวิชาการ จํานวน 
(ราย) ร้อยละ

1) เร่ือง การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร ผู้ปลูกผัก
ในจังหวัดเชียงใหม่ (โดย นางสาวสุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ สพข.6) 

715 94.20 

2) เร่ือง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ต่อสมบัติเชิงชลศาสตร์ และการเคล่ือนที่ของนํ้าในดิน 
ไม่อิ่มตัว (โดย นางสาวศิวพร ศีลเตโช สพข.5) 

683 89.99 

3) เร่ือง วิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ดินกรด (โดย นางนวลจันทร์ ชบา กทช.) 

670 88.27 

4) เร่ือง การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดนิเพ่ือพัฒนาแนวทางในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้ามวบ ลุ่มนํ้าสาขานํ้ายาว ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าน่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (โดย นางสุนีย์รัตน์   
โลหะโชติ สพข.7) 

669 88.14 

5) เร่ือง การประเมินผลสัมฤทธ์ิการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มนํ้าห้วยทับทัน พ้ืนที่ดําเนินการ บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ (นายรัตนะ สุตาคํา สพข.4) 

659 86.82 

6) เร่ือง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือ
สาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี (โดย นายจิรายุทธ์ คําขจร สพข.2) 

653 86.03 

7) เร่ือง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดินใน 
ดินทรายท่ีมีการจัดการเผาซากอ้อย (โดย นายอรรณพ พุทธโส กวจ.) 

635 83.66 

8) เร่ือง การศึกษาสถานภาพปริมาณการกักเก็บนํ้า แหล่งนํ้าในไร่นา ผลตอบแทน และ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง (โดย 
นายนิลภัทร คงพ่วง สพข.7) 

572 75.36 

ค่าเฉลี่ย 657 86.56 
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1.2 จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 3 เรื่อง 

ผู้ตอบแบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 3 เรื่อง ในภาพรวม  
โดยเฉล่ีย จํานวน 665 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.62 ประกอบด้วย ผู้ตอบแบบประเมิน เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถั่วพร้าปรับปรุงบํารุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดินทราย (โดย นายโสฬส แซ่ลิ้ม 
กทช.) มากที่สุด จํานวน 710 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.54 รองลงมา คือ ผู้ตอบแบบประเมิน เรื่อง ทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัด
หนองคาย (โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ กทช.) จํานวน 667 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.88 และผู้ตอบแบบประเมิน 
เรื่อง การวิเคราะห์ ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ (โดย นางประไพพิศ ศรีมาวงษ์ สวด.) 
จํานวน 618 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.42 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 : จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 
N = 759 

ข้อมูล จํานวน 
(ราย) ร้อยละ 

1) เร่ือง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถั่วพร้าปรับปรุงบํารุงดิน   
    ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในพ้ืนที่ดินทราย (โดย นายโสฬส  แซ่ล้ิม กทช.) 

710 93.54 

2) เร่ือง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและ 
   ป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย (โดย นางพิกุล   
   เกตุชาญวิทย์ กทช.) 

667 87.88 

3) เร่ือง การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเล้ียวเบนของเลเซอร์  
   (โดย นางประไพพิศ  ศรีมาวงษ์ สวด.) 

618 81.42 

ค่าเฉลี่ย 665 87.62 
2. ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ  

2.1 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน 
มีความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.55 ประกอบด้วย ความพึงพอใจ 
การนําเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดิน
ในดินทราย ที่มีการจัดการเผาซากอ้อย (โดย นายอรรณพ พุทธโส กวจ.) มากที่สุด (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.78) รองลงมา 
คือ การนําเสนอ ผลงานวิชาการ เรื่อง วิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็ก- 
คาไรด์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ดินกรด (โดย นางนวลจันทร์ ชบา กทช.) (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.66)  
ความพึงพอใจ การนําเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณการกักเก็บนํ้าแหล่งนํ้าในไร่นา 
ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง (โดย นายนิลภัทร 
คงพ่วง สพข.7) (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66) เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและ
ป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี (โดย นายจิรายุทธ์  คําขจร สพข.2) (ค่าคะแนนเฉล่ีย 
2.53) เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร ผู้ปลูกผักในจังหวัด
เชียงใหม่ (โดย นางสาวสุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ สพข.6) (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.50) เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์
ต่อสมบัติเชิงชลศาสตร์ และการเคลื่อนที่ของน้ําในดินไม่อ่ิมตัว (โดย นางสาวศิวพร  ศีลเตโช สพข.5) (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.45) เรื่อง การประเมิน ผลสัมฤทธ์ิการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน เขตพัฒนาที่ดิน 
ลุ่มนํ้าห้วยทับทัน พ้ืนที่ดําเนินการ บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอ ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (โดย นายรัตนะ 
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สุตาคํา สพข.4) (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.42) และ เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินเพ่ือพัฒนาแนวทาง 
ในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้ามวบ ลุ่มนํ้าสาขานํ้ายาว ลุ่มนํ้าหลัก
แม่นํ้าน่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (โดย นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ สพข.7) (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.40) ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 

ผลงานวิชาการ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
2.1.1 เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัว

         ของเมด็ดินในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย  
         (โดย นายอรรณพ พุทธโส กวจ.) 

2.78 มาก 

2.1.2 เรื่อง วิจยัคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสทิธิภาพสูงในการผลิตสารเอ็กโส-  
        โพลแีซก็คาไรด์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ดินกรด  
        (โดย นางนวลจันทร์ ชบา กทช.) 

2.66 มาก 

2.1.3 เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณการกักเก็บนํ้า แหล่งนํ้าในไร่นา       
ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพ้ืนที่   
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาํปาง (โดย นายนิลภัทร คงพ่วง สพข.7) 

2.65 มาก 

2.1.4 เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุม 
และป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี           
(โดย นายจิรายุทธ์  คําขจร สพข.2) 

2.53 มาก 

2.1.5 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการดินและปุ๋ยทีเ่หมาะสมสําหรับ 
เกษตรกร ผู้ปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่ (โดย นางสาวสุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ 
สพข.6) 

2.50 มาก 

2.1.6 เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ต่อสมบัติเชิงชลศาสตร์ และการ 
 เคลื่อนที่ของนํ้าในดินไม่อ่ิมตัว (โดย นางสาวศิวพร ศีลเตโช สพข.5) 

2.45 มาก 

2.1.7 เรื่อง การประเมินผลสมัฤทธ์ิการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่  
 ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าห้วยทับทัน พ้ืนที่ดําเนินการ บ้านชาติ  
 ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 (โดย นายรัตนะ สุตาคํา สพข.4) 

2.42 มาก 

2.1.8 เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินเพ่ือพัฒนาแนวทางในระบบ 
 อนุรักษ์ดินและนํ้าแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุม่นํ้าสาขา     
 นํ้ามวบ ลุ่มนํ้าสาขาน้ํายาว ลุ่มนํ้าหลักแมนํ้่าน่าน บ้านตอง ตําบล 
 แม่จรมิ อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (โดย นางสุนีย์รัตน์  โลหะโชติ สพข.7)

2.40 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.55 มาก 
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2.1.1 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวล 
ชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย (โดย นายอรรณพ  
พุทธโส กวจ.) พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.78) ประกอบด้วย ความพึงพอใจ 
ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.87) รองลงมา คือ การนํา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.76) และการตอบ 
ข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.71) ตามลําดับ (ตารางที่ 5)  

ตารางที่ 5 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพ 
   จลุินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทรายทีม่ีการจัดการเผาซากอ้อย  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.87 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.76 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.71 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.78 มาก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก    
ร้อยละ 90.09 มีความคิดเห็นว่า ได้ทราบแนวทางการศึกษาสถานภาพของปริมาณอินทรีย์คาร์บอน การกระจาย
ตัวของเม็ดดิน มวลชีวภาพจุลินทรีย์ในดินทรายที่มีการจัดซากอ้อยด้วยวิธีการเผาและไม่เผา และ ร้อยละ 87.40 
ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์คาร์บอน มวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน       
ที่สะท้อนให้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดการซากอ้อยด้วยวิธีการเผาและไม่เผา ตามลําดับ (ตารางที่ 6)  

ตารางที่ 6 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวล  
               ชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย  

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  

1) ได้ทราบแนวทางการศึกษาสถานภาพของปริมาณอินทรีย์คาร์บอน การกระจายตัวของ
เม็ดดิน มวลชีวภาพจุลินทรีย์ในดินทรายที่มกีารจัดซากอ้อยด้วยวิธีการเผาและไม่เผา 

90.09 

2) ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์คาร์บอน มวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจาย
ตัวของขนาดเม็ดดินที่สะท้อนให้เห็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใต้การจัดการซากอ้อยด้วย
วิธีการเผาและไม่เผา 

87.40 

2.1.2 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง วิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์          
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ดินเค็ม ดินกรด  
(โดย นางนวลจันทร์ ชบา กทช.) พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.66) 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ มากท่ีสุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.78) รองลงมา คือ การตอบข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.65) และการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้   
ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.54) ตามลําดับ (ตารางที่ 7)  
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ตารางที่ 7 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง วิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มี 
               ประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ดินกรด  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.78 มาก 
2) การตอบข้อซักถาม 2.65 มาก 
3) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.54 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.66 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมด ร้อยละ 

91.79 มีความคิดเห็นว่า ได้รับรู้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงดิน การเจริญเติบโต 
และเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ดินกรดและดินเค็ม และ ร้อยละ 79.10 เพ่ือนําความรู้ไปส่งเสริมให้เกษตรกร 
ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบํารุงดิน ตามลําดับ (ตารางที่ 8)  

ตารางที่ 8 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง วิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มี                 
                ประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ดินกรด  

หน่วย : ร้อยละ 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  
1) ได้รับรู้จลุินทรีย์ที่มีประสทิธิภาพสูง ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงดิน การเจริญเติบโต และ

เพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ดินกรดและดินเค็ม 
91.79 

2) เพ่ือนําความรู้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบํารุงดิน 79.10 

2.1.3 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณ
การกักเก็บน้ํา แหล่งน้ําในไร่นา ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลําปาง (โดย นายนิลภัทร คงพ่วง สพข.7) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
(ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.65) ประกอบด้วย ความพึงพอใจความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้  
มากท่ีสุด (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.72) รองลงมา คือ การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ 
ต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.66) และการตอบข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.56) ตามลําดับ  
(ตารางที่ 9)  

ตารางที่ 9 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณ   
               การกักเก็บนํ้า แหล่งนํ้าในไร่นา ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพ้ืนที่  
               จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.72 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.66 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.56 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.65 มาก 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 86.36 
มีความคิดเห็นว่า ได้ทราบข้อมูลผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจาการใช้ประโยชน์ แหล่งนํ้าในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง และ ร้อยละ 84.49 เกษตรกรสามารถวางแผน 
การผลิตทางการเกษตรเหมาะสมกับชุดดินและปริมาณน้ํา เพ่ือเป็นการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าในพ้ืนที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตามลําดับ (ตารางที่ 10)  

ตารางที่ 10 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณ 
 การกักเก็บนํ้า แหล่งนํ้าในไรน่า ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพ้ืนที ่ 
 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง  

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  

1) ได้ทราบข้อมูลผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจาการใช้ประโยชน์ แหล่งนํ้า   
ในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจงัหวัดลําปาง 

86.36 

2) เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตทางการเกษตรเหมาะสมกับชุดดินและปริมาณน้ํา  
เพ่ือเป็นการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

84.49 

2.1.4 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของ
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี  
(โดย นายจิรายุทธ์ คําขจร สพข.2) พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.53) 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน มากที่สุด 
(ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.60) รองลงมา คือ ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ (ด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.57) และการตอบข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.43) ตามลําดับ (ตารางที่ 11)  

ตารางที่ 11 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของ 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.60 มาก 
2) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.57 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.43 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.53 มาก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 
89.74 มีความคิดเห็นว่า ได้รับรู้วิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ใหม่ ผสมนํ้าฉีดพ่นเฉพาะแผล เป็นวิธีที่ดีและง่าย 
แต่การจัดการทุเรียนที่มีขนาดต้นใหญ่ อาจต้องใช้วิธีการป้องกันกําจัดหลายวิธีเข้าร่วม เน่ืองจากเช้ือสาเหตุโรค
อยู่ในดิน เข้าทําลายภายในลําต้น การใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงในการป้องกันอาจไม่เพียงพอ ร้อยละ 81.01  
เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เดิม และ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ใหม่ ในการจัดการแผล 
โรครากและโคนเน่า และ ร้อยละ 0.15 นําความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
ตามลําดับ (ตารางที่ 12)  
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ตารางที่ 12 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของ 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี  

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  

1) ได้รับรู้วิธีการใช้สารเร่งซปุเปอร์ พด.3 ใหม่ ผสมนํ้าฉีดพ่นเฉพาะแผล เป็นวิธีที่ดีและง่าย 
แต่การจัดการทุเรียนที่มีขนาดต้นใหญ่ อาจต้องใช้วิธีการป้องกันกําจัดหลายวิธีเข้าร่วม 
เน่ืองจากเช้ือสาเหตุโรคอยู่ในดิน เข้าทําลายภายในลําต้น การใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงใน
การป้องกันอาจไมเพียงพอ 

89.74 

2) เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เดิม และ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
ใหม่ ในการจัดการแผลโรครากและโคนเน่า 

81.01 

3) นําความรู้ทีไ่ด้รับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 0.15 

2.1.5 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การวิจัยและพัฒนา      
วิธีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่ (โดย นางสาวสุวิมล          
พุทธจรรยาวงศ์ สพข.6) พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50) ประกอบด้วย 
ความพึงพอใจความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61) รองลงมา 
คือ การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.51) และ 
การตอบข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.38) ตามลําดับ (ตารางที่ 13)  

ตารางที่ 13 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการ 
                 ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.61 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.51 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.38 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 

85.45 มีความคิดเห็นว่า ได้รับรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมีต้องคํานึงถึงความต้องการธาตุอาหารของพืช ร่วมกับต้นทุน 
ธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในดิน การใช้ปุ๋ยในปริมาณสูงเกินความต้องการของพืช ไม่มีผลทําให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่เป็นการ
เพ่ิมต้นทุนการผลิตให้สูงมากขึ้น ร้อยละ 74.14 ได้รับแนวทางในการให้คําแนะนําวิธีจัดการดินที่เหมาะสมกับ
สภาพความสมบูรณ์ของดิน ตามลําดับ (ตารางที่ 14)  
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ตารางที่ 14 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิธีการ 
 จัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่  

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  

1) ได้รับรูใ้นการใช้ปุ๋ยเคมีต้องคํานึงถึงความต้องการธาตุอาหารของพืช ร่วมกับต้นทุนธาตุ
อาหารท่ีมีอยู่ในดิน การใช้ปุ๋ยในปริมาณสูงเกินความต้องการของพืช ไม่มีผลทําให้ผลผลิต
เพ่ิมขึ้น แต่เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตใหส้งูมากขึ้น 

85.45 

2) ได้รับแนวทางในการให้คําแนะนําวิธีจัดการดินที่เหมาะสมกับสภาพความสมบูรณ์ของดิน 74.41 

2.1.6 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ผลของการใส่ถ่าน        
ไบโอชาร์ต่อสมบัติเชิงชลศาสตร์ และการเคลื่อนที่ของน้ําในดินไม่อ่ิมตัว (โดย นางสาวศิวพร  ศีลเตโช สพข.5)
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.45) ประกอบด้วย ความพึงพอใจความสามารถ 
ในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.56) รองลงมา คือ การนําความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.45) และการตอบข้อซักถาม  
(ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.33) ตามลําดับ (ตารางที่ 15)  
ตารางที่ 15 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ต่อ  

 สมบัติเชิงชลศาสตร์ และการเคลื่อนที่ของน้ําในดินไม่อ่ิมตัว   

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.56 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.45 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.33 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.45 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 

90.78 มีความคิดเห็นว่า ได้ทราบชนิดของถ่านไบโอชาร์ (ประดู่ ยูคาลิปตัส และแกลบ) และอัตราการใส่ถ่าน- 
ไบโอชาร์ต่อการดูดยึดนํ้าของดินทราย และร้อยละ 78.77 ผลของถ่านไบโอชาร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติ     
เชิงชลศาสตร์และการเคลื่อนที่ของน้ําในดินที่ไม่อ่ิมตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 16)  

ตารางที่ 16 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ 
ต่อสมบัติเชิงชลศาสตร์ และการเคลื่อนที่ของน้ําในดินไม่อ่ิมตัว  

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  

1) ได้ทราบชนดิของถ่านไบโอชาร์ (ประดู่ ยูคาลิปตัส และแกลบ) และอัตราการใส่ถ่าน      
ไบโอชาร์ต่อการดูดยึดนํ้าของดินทราย 

90.78 

2) ผลของถ่านไบโอชาร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงชลศาสตร์และการเคลื่อนที่ของน้ํา   
ในดินที่ไม่อ่ิมตัว 

78.77 
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2.1.7 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์  
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาท่ีดิน ลุ่มน้ําห้วยทับทัน พื้นที่ดําเนินการบ้านชาติ 
ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (โดย นายรัตนะ  สุตาคํา สพข.4) พบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.42) ประกอบด้วย ความพึงพอใจความสามารถในการนําเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51) รองลงมา คือ การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน   
การปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.48) และการตอบข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.27) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 17)  
ตารางที่ 17 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธ์ิการจัด 

    ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าห้วยทับทัน พ้ืนที่ดําเนินการ 
    บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.51 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.48 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.27 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.42 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 87.86 

มีความคิดเห็นว่า ได้ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้าพันธ์ุขาวดอกมะลิ 
105 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน และร้อยละ 80.58 ได้รับทราบ
ความคิดเห็นและปัญหา/อุปสรรค ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน 
ตามลําดับ (ตารางที่ 18)  

ตารางที่ 18 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การประเมินผลสมัฤทธ์ิ  
 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนทีลุ่่ม-ดอน เขตพัฒนาท่ีดิน ลุ่มนํ้าหว้ยทับทนั พ้ืนที่ดําเนินการ  
 บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จงัหวัดศรีสะเกษ  

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  

1) ได้ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตขา้วเจ้าพันธ์ุขาวดอก
มะลิ 105 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม - ดอน 

87.86 

2) ได้รับทราบความคิดเห็นและปัญหา/อุปสรรค ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน 

80.58 
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2.1.8 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
ของดินเพื่อพัฒนาแนวทางในระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ํา สาขาน้ํามวบ 
ลุ่มน้ําสาขาน้ํายาว ลุ่มน้ําหลักแม่น้ําน่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (โดย นางสุนีย์รัตน์    
โลหะโชติ  สพข.7) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.40 ประกอบด้วย ความพึงพอใจ 
การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.47) 
รองลงมา คือ ความสามารถการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.46) และการตอบ 
ข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.26) ตามลําดับ (ตารางที่ 19)  

ตารางที่ 19 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพของ 
 ดินเพ่ือพัฒนาแนวทางในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า สาขา 
 นํ้ามวบ ลุ่มนํ้าสาขาน้ํายาว ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้าน่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.47 มาก 
2) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.46 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.26 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.40 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 90.88 

มีความคิดเห็นว่า ได้ทราบข้อมูลสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินตามกลุ่มเน้ือดิน การสูญเสียดินและธาตุ
อาหารพืชเมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกัน และร้อยละ 82.81 เป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่มีระบบและไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ตามลําดับ (ตารางที่ 20)  

ตารางท่ี 20 : ประโยชน์ที่ได้รบัจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 
                 ของดินเพ่ือพัฒนาแนวทางในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

 สาขานํ้ามวบ ลุม่นํ้าสาขานํ้ายาว ลุ่มนํ้าหลักแมนํ้่าน่าน บ้านตอง ตําบลแมจ่ริม อําเภอ แม่จรมิ จังหวัดน่าน 
               หน่วย : ร้อยละ 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  
1) ได้ทราบข้อมูลสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินตามกลุ่มเน้ือดิน การสูญเสียดินและธาตุ

อาหารพืชเมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกัน 
90.88 

2) เป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในพ้ืนทีม่ีระบบและไมม่ีระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา 

82.81 
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2.2 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมี ความพึงพอใจ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.63 ประกอบด้วย ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ 
เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศ
ในจังหวัดหนองคาย (โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ กทช.) มากที่สุด (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.71) รองลงมา คือ  
ความพึงพอใจ การนําเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถั่วพร้าปรับปรุง
บํารุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนดินทราย (โดย นายโสฬส แซ่ลิ้ม กทช.) (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.59) และเร่ือง 
การวิเคราะห์ ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ (โดย นางประไพพิศ ศรีมาวงษ์ สวด.)         
(ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.58) ตามลําดับ (ตารางที่ 21) 

ตารางที่ 21 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 

ผลงานวิชาการ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
2.2.1 เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุม   
        และป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย         
        (โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ กทช.) 

2.71 มาก 

2.2.2 เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถั่วพร้าปรับปรุงบํารุงดิน 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนดินทราย (โดย นายโสฬส แซ่ลิ้ม กทช.) 

2.59 มาก 

2.2.3 เรื่อง การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร ์
(โดย นางประไพพิศ ศรีมาวงษ์ สวด.) 

2.58 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.63 มาก 

2.2.1 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของ
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย  
(โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ กทช.) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.71 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจความสามารถการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ มากท่ีสุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.81) รองลงมา คือ การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 
2.73) และการตอบ ข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.58) ตามลําดับ (ตารางที่ 22)  

ตารางที่ 22 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่ง 
ซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย  

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.81 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.73 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.58 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.71 มาก 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (คําถามปลายเปิด) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 85.31  
ไม่ตอบ และร้อยละ 14.69 ตอบ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) โดยผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 13.19 มีความคิดเห็นว่า 
ได้รับความรู้ในการนําซุปเปอร์ พด.3 ใหม่ ใช้ควบคุมเช้ือเช้ือราในมะเขือเทศ ร้อยละ 3.75 จะนําความรู้ไป
ถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ และร้อยละ 0.75 จะนําไปต่อยอดงานวิจัย ตามลําดับ (ตารางที่ 23)  

ตารางที่ 23 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของ 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย 

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  ร้อยละ  

- ไม่ตอบ 
- ตอบ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

85.31 
14.69 

    1) ได้รับความรู้ในการนําซุปเปอร์ พด.3 ใหม ่ใช้ควบคมุเช้ือเช้ือราในมะเขือเทศ 13.19 
    2) นําความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่  3.75 
    3) นําไปต่อยอดงานวิจัย  0.75 

2.2.2 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถ่ัวพร้าปรับปรุงบํารุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ดินทราย (โดย นายโสฬส 
แซ่ลิ้ม กทช.) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.59 ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ความสามารถการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.70) รองลงมา คือ การนํา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.62) และการตอบข้อซักถาม 
(ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.45) ตามลําดับ (ตารางที่ 24)  
ตารางที่ 24 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  
                 พด.11 สําหรับถั่วพร้าปรับปรุงบํารุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ดินทราย 

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.70 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.62 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.45 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.59 มาก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (คําถามปลายเปิด) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 90   
ไม่ตอบ และร้อยละ 10 ตอบ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) โดยผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 9.30 มีความคิดเห็นว่า ได้รับ
ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์จุลิทรีย์ พด.11 สําหรับถั่วพร้า เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน ร้อยละ 2.25 นําความรู้ไป
ถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ และนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ร้อยละ 0.70 เป็นการช่วยลดการใช้
ปุ๋ยเคมี และ ร้อยละ 0.42 นําไปต่อยอดงานวิจัย ตามลําดับ (ตารางที่ 25)  
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ตารางที่ 25 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถั่วพร้าปรับปรุงบํารุงดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ในพ้ืนที่ดินทราย 

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  ร้อยละ  

- ไม่ตอบ 
- ตอบ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

90.00 
10.00 

    1) ได้รับความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์จุลิทรย์ี พด.11 สําหรับถั่วพร้า เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 9.30 
    2) นําความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ และนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 2.25 
    3) เป็นการช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี 0.70 
    4) นําไปต่อยอดงานวิจัย 0.42 

2.2.3 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค
ดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ (นางประไพพิศ  ศรีมาวงษ์  สวด.) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58 ประกอบด้วย ความพึงพอใจความสามารถการนําเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.72) รองลงมา คือ การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และต่อยอดงาน (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.54) และการตอบข้อซักถาม (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50) ตามลําดับ  
(ตารางที่ 26)  

ตารางที่ 26 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดิน 
 ด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ 

ความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) ความสามารถในการนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2.70 มาก 
2) การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดงาน 2.54 มาก 
3) การตอบข้อซักถาม 2.50 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.58 มาก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี (คําถามปลายเปิด) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 91.10  
ไม่ตอบ และร้อยละ 8.90 ตอบ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) โดยผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 6.80 มีความคิดเห็นว่า 
ได้รับความรู้ในการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ ร้อยละ 1.46 นําความรู้ 
ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ และนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และ ร้อยละ 0.16 เป็นแนวทาง     
ในการประยุกต์ใช้ในห้อง Lab ตามลําดับ (ตารางที่ 27)  
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ตารางที่ 27 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง การวิเคราะห์ขนาด 
 อนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ 

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  ร้อยละ  

- ไม่ตอบ 
- ตอบ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

91.10 
 8.90 

    1) ได้รับความรู้ในการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยวเบนของเลเซอร ์ 6.80 
    2) นําความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ และนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 1.46 
    3) เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในห้อง Lab 0.16 

3. ความพึงพอใจกิจกรรมอ่ืนๆ รูปแบบการจัดงานและการบริการ 
3.1 ความพึงพอใจกิจกรรมอ่ืนๆ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66 ประกอบด้วย ความพึงพอใจ การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของ
สังคมต่อบทบาทหน้าที่ของพด. และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (โดย ดร.อรรถ สีหะอําไพ) มากที่สุด (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.75) รองลงมา คือ การมอบแนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน (โดย อธิบดี      
กรมพัฒนาที่ดิน) (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.73) การมอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
(โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.70) การเสวนา เรื่อง การนํางาน
วิชาการไปสู่การปฏิบัติ และฐานงานวิจัยและงานวิชาการสนับสนุนการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน (โดย       
รองอธิบดีด้านวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และผู้อํานวยการกอง/สํานักส่วนกลาง)   
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรม
พัฒนาที่ดิน (โดย กองการเจ้าหน้าที่) (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.68) กิจกรรมการถอดบทเรียน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.66) 
กิจกรรม Side Event (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.53) และการนําเสนอดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา (ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.52) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 28) 

ตารางที่ 28 : ความพึงพอใจ กิจกรรมอ่ืนๆ ในการประชุมวิชาการ 

กิจกรรม ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
3.1.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทหน้าทีข่อง   
        พด. และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (โดย ดร.อรรถ สีหะอําไพ) 

2.75 มาก 

3.1.2 การมอบแนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน    
       (โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) 

2.73 มาก 

3.1.3 การมอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
        (โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

2.70 มาก 

3.1.4 การเสวนา เรื่อง การนํางานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ และฐานงานวิจัย  
       และงานวิชาการสนับสนุนการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน (โดย  
       รองอธิบดีด้านวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12   
       และผู้อํานวยการกอง/สํานัก ส่วนกลาง) 

2.69 มาก 
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ตารางที่ 28 : ความพึงพอใจ กิจกรรมอ่ืนๆ ในการประชุมวิชาการ (ต่อ) 

กิจกรรม ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
3.1.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่าง 
       นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน (โดย กองการเจ้าหน้าที่) 

2.68 มาก 

3.1.6 กิจกรรมการถอดบทเรียน  2.66 มาก 
3.1.7 กิจกรรม Side Event 2.53 มาก 
3.1.8 การนําเสนอดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา 2.52 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.66 มาก 

3.1.1 ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคมต่อ
บทบาทหน้าที่ของ พด. และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (โดย ดร.อรรถ สีหะอําไพ) พบว่า มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 โดยมีความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ คือ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.79) รองลงมา คือ 
ได้รับแนวทางการสื่อสารค่านิยมองค์กรที่ เป็น Core Value (ค่านิยมหลัก) (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.72) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 29) 

ตารางที่ 29 : ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาท 
 หน้าที่ของ พด. และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชนท์ีไ่ด้รับ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) สร้างความเข้าใจการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 2.79 มาก 
2) ได้รับแนวทางการสื่อสารค่านิยมองค์กรที่เป็น Core Value (ค่านิยมหลัก) 2.72 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.75 มาก 
3.1.2 ความพึงพอใจการมอบแนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน (โดย อธิบดี 

กรมพัฒนาท่ีดิน) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.70 โดยมีความพึงพอใจ ระดับ
ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นโยบายด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย มากที่สุด  
(ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.76) รองลงมา คือ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายด้านวิชาการกรมฯ เป้าหมาย
เดียวกัน (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.73) และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
กรมฯ ต่อไป (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.70) ตามลําดับ (ตารางที่ 30) 

ตารางที่ 30 : ความพึงพอใจการมอบแนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน 

ความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชนท์ีไ่ด้รับ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) นโยบายด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน มคีวามชัดเจน และเข้าใจง่าย 2.76 มาก 
2) เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายด้านวิชาการกรมฯ เป้าหมาย

เดียวกัน 
2.73 มาก 

3) สามารถนํานโยบายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2.70 มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.73 มาก 
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3.1.3 ความพึงพอใจการมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน  
(โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนน 
เฉลี่ย 2.70 โดยมีความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน
กรมฯ เพ่ือใหส้อดคล้องนโยบายรัฐบาล มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.72) รองลงมา คือ เพ่ือมุ่งสู่การดําเนินงาน 
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.70) และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทาง  
การปฏิบัติงานด้านวิชาการกรมฯ ต่อไป (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.67) ตามลําดับ (ตารางที่ 31) 
ตารางที่ 31 : ความพึงพอใจการมอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 

ความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชนท์ีไ่ด้รับ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานกรมฯ เพ่ือให้สอดคล้อ’ 
    นโยบายรัฐบาล 

2.72 มาก 

2) เพ่ือมุ่งสู่การดําเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 2.70 มาก 
3) เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการกรมฯ 

  ต่อไป 
2.67 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.70 มาก 
3.1.4 ความพึงพอใจการเสวนา เรื่อง การนํางานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ และฐานงานวิจัยและงาน

วิชาการสนับสนุนการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน (โดย รองอธิบดีด้านวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 1-12 และ ผู้อํานวยการกอง/สํานักส่วนกลาง) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก     
ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69 โดยมีความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สร้างความเข้าใจในแนวทาง   
การปฏิบัติงานกรมฯ เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.71) รองลงมา คือ เพ่ือมุ่งสู่ 
การดําเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.70) และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการกรมฯ ต่อไป (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.67) ตามลําดับ (ตารางที่ 32) 
ตารางที่ 32 : ความพึงพอใจการเสวนา เรื่อง การนํางานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ และฐานงานวิจัยและ 

 งานวิชาการสนับสนุนการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน  

ความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชนท์ีไ่ด้รับ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคดิ และประสบการณ์ ในแนวทางการพัฒนา 
   งานวิชาการ ตามกรอบนโยบายด้านวิชาการกรมฯ  

2.71 มาก 

2) สร้างความเข้าใจ ในเป้าหมายเดียวกันด้านวิชาการกรมฯ 2.70 มาก 
3) เกิดแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการกรมฯ ที่ชัดเจน เพ่ือบรรล ุ
   เป้าหมายดังกล่าว 

2.67 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.69 มาก 
3.1.5 ความพึงพอใจกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่าง

นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน (โดย กองการเจ้าหน้าที่) พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.68 โดยมีความพึงพอใจ รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69) 
และจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66) ตามลําดับ (ตารางที่ 33) 
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ตารางที่ 33 : ความพึงพอใจกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ 
 กรมพัฒนาทีดิ่น  

ความพึงพอใจ  ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ 2.69 มาก 
2) จํานวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ 2.66 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.68 มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 

82.13 มีความคิดเห็นว่า เป็นการสร้างความรู้จักรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือนภายในองค์กร รองลงมา คือ ร้อยละ 
80.32 สร้างความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดี ร้อยละ 73.65 ก่อให้เกิดความเหนียวแน่น เป็นหน่ึงเดียวกัน     
ในองค์กร ร้อยละ 63.18 เป็นการทําลายอุปสรรคในการปฏิสัมพันธ์ นําไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
และ ร้อยละ 0.18 ได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ตามลําดับ (ตารางที่ 34)               

ตารางที่ 34 : ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสรา้งเครือข่ายระหว่าง 
                 นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 

หน่วย : ร้อยละ 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  
1) สร้างความรู้จักรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือน ภายในองค์กร 82.13 
2) สร้างความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดี 80.32 
3) ก่อให้เกิดความเหนียวแน่น เป็นหน่ึงเดียวกันในองค์กร 73.65 
4) เป็นการทําลายอุปสรรคในการปฏิสัมพันธ์ นําไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 63.18 
5) ได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน   0.18 

3.1.6 ความพึงพอใจกิจกรรมการถอดบทเรียน พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.66 โดยมีความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การถอดบทเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือ
นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.67) รองลงมา คือ การถอดบทเรียนเป็นแนวคิด
และเคร่ืองมือ เพ่ือสร้างการเรียนรู้จากต้นแบบที่ดี (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.65) ตามลําดับ (ตารางที่ 35) 

ตารางที่ 35 : ความพึงพอใจกิจกรรมการถอดบทเรียน 

ความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชนท์ีไ่ด้รับ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) การถอดบทเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2.67 มาก 
2) การถอดบทเรียนเป็นแนวคดิและเคร่ืองมือ เพ่ือสร้างการเรียนรู้จาก

ต้นแบบที่ดี 
2.65 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.66 มาก 

 



- 24 - 
 

3.1.7 ความพึงพอใจกิจกรรม Side Event พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 
2.53 โดยมีความพึงพอใจ เรื่อง การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตําบลมะขามสูง 
จังหวัดพิษณุโลก (โดย นางสาวสิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ กนผ.) มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.58) รองลงมา 
คือ เรื่อง โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย ลํานํ้าสาคร - ห้วยสาลีก จังหวัดน่าน (โดย นายวรัญญู บัวขาว สสผ.) (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.56)  
และเรื่ อง การตัดสินใจแบบมีส่ วนร่ วมเพ่ือการขับเคลื่ อนและขยายผลการจัดการที่ ดินอย่างย่ั งยืน  
(โดย นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธ์ิ กวจ.) (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.44) ตามลําดับ (ตารางที่ 36) 

ตารางที่ 36 : ความพึงพอใจกิจกรรม Side Event 

ความพึงพอใจ  ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) เรื่อง การวางแผนการใช้ทีดิ่นระดับตําบลแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา 

ตําบลมะขามสูง จังหวัดพิษณุโลก (โดย นางสาวสิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ 
กนผ.) 

2.58 มาก 

2) เรื่อง โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า พ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย ลํานํ้าสาคร -  
ห้วยสาลีก จังหวัดน่าน (โดย นายวรัญญู บัวขาว สสผ.) 

2.56 มาก 

3) เรื่อง การตัดสินใจแบบมสีว่นร่วมเพ่ือการขับเคลื่อนและขยายผล     
การจัดการที่ดินอย่างย่ังยืน (โดย นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธ์ิ 
กวจ.) 

2.44 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.53 มาก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมน้ี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก ร้อยละ 
74.19 มีความคิดเห็นว่า เป็นกรณีศึกษา ที่สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ร้อยละ 
72.74 เพ่ือเสริมองค์ความรู้ และมีเข้าใจการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ ชัดเจนย่ิงขึ้น และร้อยละ 68.95 สามารถ 
นําความรู้ไปประยุกต์/ต่อยอดงานได้ ตามลําดับ (ตารางที่ 37) 

ตารางที่ 37 : ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม Side Event 
หน่วย : ร้อยละ 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ  
1) เป็นกรณีศกึษา ที่สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 74.19 
2) เพ่ือเสรมิองค์ความรู้ และมเีข้าใจการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ ชัดเจนย่ิงขึ้น 72.74 
3) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์/ต่อยอดงานได้ 68.95 

3.1.8 ความพึงพอใจกิจกรรมดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.52 โดยมีความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นําความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.54) รองลงมา คือ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท
ภารกิจต่างๆ ของกรมฯ ให้บุคลากร (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.52) และทักษะในการนําเสนอ (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.49) ตามลําดับ (ตารางที่ 38) 
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ตารางที่ 38 : ความพึงพอใจกิจกรรมดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา 

ความพึงพอใจ ระดับความรู้/ประโยชนท์ีไ่ด้รับ ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) นําความรู้ทีไ่ด้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2.54 มาก 
2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจต่างๆ ของกรมฯ ให้บุคลากร 2.52 มาก 
3) ทักษะในการนําเสนอ 2.49 มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.52 มาก 
3.2 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดงาน และการบริการ  

ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ในภาพรวม รูปแบบการจัดงาน และการบริการ อยู่ในระดับ
มาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.54) โดยมีความพึงพอใจโสตทัศนูปกรณ์ และระยะเวลาในการจัดประชุม จํานวน    
3 วัน มากสุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.73) รองลงมา คือ การลงทะเบียนและการอํานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.70) สถานที่จัดประชุม/ห้องประชุม (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.66) สถานที่จัด  
กิจกรรพัฒนาศักยภาพฯ ( ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.64) รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย               
(ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.60) สถานที่จัดการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.54) 
ความสะดวกสบายในการเดินทาง (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.49) และห้องพัก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.40) สําหรับ
อาหาร ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 1.93) (ตารางที่ 39)  

ตารางที่ 39 : ความพึงพอใจรูปแบบการจัดงาน และการบริการ 

ความพึงพอใจ  ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับ 
1) โสตทัศนูปกรณ์ 2.73 มาก 
2) จํานวนระยะเวลาการจัดประชุม จํานวน 3 วัน 2.73 มาก 
3) การลงทะเบียน และการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  2.70 มาก 
4) สถานที่จัดประชุม/ห้องประชุม 2.66 มาก 
5) สถานที่จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ 2.64 มาก 
6) รูปแบบการจัดงานที่มีกิจกรรมหลากหลาย 2.60 มาก 
7) สถานที่จัดการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 2.54 มาก 
8) ความสะดวก สบาย ในการเดินทาง 2.49 มาก 
9) ห้องพัก 2.40 มาก 
10) อาหาร 1.93 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 2.54 มาก 
 
4. ความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการฯ และประโยชน์ที่ได้รับจาก  

การเข้าร่วมงาน 
4.1 การบรรลุวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการฯ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

81.05 มีความคิดเห็นว่า การประชุมวิชาการฯ ครั้งน้ี ได้รับความรู้จากผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินที่ได้รับคัดเลือก
ในสาขาต่างๆ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ร้อยละ 74.37 สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่และ
ถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ และ ร้อยละ 68.77 เป็นการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น 
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ประสบการณ์ของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ตามลําดับ จากความคิดเห็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า    
การประชุมวิชาการฯ ครั้งน้ี บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ง 2 ข้อ (ตารางที่ 40) 
ตารางที่ 40 : ข้อคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการฯ 

หน่วย : ร้อยละ 
ข้อคิดเห็น ร้อยละ  

1) ได้รบัความรู้จากผลงานกรมพัฒนาที่ดินทีไ่ด้รับคัดเลือกในสาขาต่างๆ  81.05 
2) สามารถนําความรูไ้ปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนทีแ่ละถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 74.37 
3) เป็นการระดมความคิด แลกเปลีย่นความรู้ ข้อคดิเห็น ประสบการณ์ของนักวิชาการและ  
    ผูป้ฏิบัติงานในพ้ืนที ่

68.77 

4.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ  พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
83.94) มีความคิดเห็นว่า ได้รับนโยบายด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
รองลงมา คือ ร้อยละ 83.03 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นการสร้างมิตรภาพ และเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมฯ ร้อยละ 70.22 ก่อให้เกิดแนวคิด    
ต่อยอดผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 66.43 ได้รับแนวทางเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และขับเคล่ือน  
ตามนโยบายของรัฐบาล ร้อยละ 64.62 ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินจากกิจกรรม Side Event ร้อยละ 61.91 
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในบทบาทภารกิจสําคัญของกรมฯ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ร้อยละ 54.15   
การถอดบทเรียนเป็นการสร้างการเรียนรู้จากต้นแบบที่ดี และ ร้อยละ 0.13 ได้ทราบมุมมอง/แนวคิดของผู้บริหาร
ที่มีต่อนโยบายและการทํางานของกรมฯ ในปัจจุบัน (ตารางที่ 41) 
ตารางที่ 41 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานประชุมวิชาการฯ 

หน่วย : ร้อยละ 
ประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ  

1) ได้รับนโยบายด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 83.94 
2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ เป็นการสร้างมิตรภาพ และเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมฯ 83.03 
3) ก่อให้เกิดแนวคิดต่อยอดผลงานวิชาการกรมฯ  70.22 
4) ได้รับแนวทางเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และขับเคลือ่นตามนโยบายของรัฐบาล 66.43 
5) ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินจากกิจกรรม Side Event 64.62 
6) สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในบทบาทภารกิจสําคัญของกรมฯ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 61.91 
7) การถอดบทเรียนเป็นการสร้างการเรียนรู้จากต้นแบบที่ดี 54.15 
8) ได้ทราบมมุมอง/แนวคิดของผู้บริหารที่มต่ีอนโยบายและการทํางานของกรมฯ ในปัจจุบัน  0.13 

5. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน  
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.81) ไม่มีข้อเสนอแนะ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินเพียง 

ร้อยละ 11.19 ที่มีข้อเสนอแนะ (ตารางที่ 42) ดังน้ี  
1) ควรปรับปรุงเรื่องอาหาร (อาหารไม่เพียงพอ ข้าวบูด และข้าวไม่สุก) และควรจัดแยกอาหาร

สําหรับมุสลมิ (ร้อยละ 2.71) 
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2) กิจกรรมในงานประชุมวิชาการมีความหลากหลายและมากเกินไป ควรตัดบางกิจกรรมออกบ้าง 
เพ่ือให้งานน้ีเป็นเวทีงานวิชาการ (ร้อยละ 1.81) 

3) พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม Side Event ไม่เหมาะสม เสียงรบกวนกัน หัวข้อ Side Event ทั้ง 3 เรื่อง 
เ ป็นเรื่อง ที่ น่าสนใจมาก  อยากให้นําเสนอบนเวทีกลางในห้องประชุม  เ พ่ือจะได้รับฟังทั้ ง 3 เรื่อง  
(ร้อยละ 1.45) 

4) บอร์ดการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 26 เรื่อง ควรเก็บหลังจากจบการ
ประชุมวิชาการ (ร้อยละ 1.08) 

5) ควรปรับปรุงนาการจัดห้องพัก เน่ืองจากเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง ควรจัดเป็นเตียง Twins bed 
และระบบน้ําในห้องพักไม่ดี (ร้อยละ 1.08) 

6) ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวัน รายละเอียดในการคืนห้องพัก และจุดวาง
กระเป๋าในวันเดินทางกลับ (ร้อยละ 0.90) 

7) ควรรักษาเวลาในแต่ละกิจกรรมให้มากกว่าน้ี (ร้อยละ 0.72) 
8) ควรมีรถบริการในการจัดส่งผู้ เข้าร่วมประชุมไปยังโรงแรมท่ีพักที่อ ยู่ไกลมากกว่าน้ี  

(ร้อยละ 0.54) 
9) ควรมีไฟล์ PowerPoint นําเสนอผลงานวิชาการ ให้สามารถดาวน์โหลดได้ (ร้อยละ 0.36) 
10) ควรเพ่ิมกิจกรรมการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ (ร้อยละ 0.36) 
11) เน่ืองจากห้องที่จัดงานค่อนข้างใหญ่ ควรเพ่ิมจอโปรเจคเตอร์/ทีวี ให้มองเห็นทั่วทุก 

มุมห้อง (ร้อยละ 0.18) 

ตารางที่ 42 : ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 
หน่วย : ร้อยละ 

ข้อเสนอแนะ ร้อยละ  
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 88.81 
- มีข้อเสนอแนะ 11.19 
   1) ควรปรับปรุงเรื่องอาหาร (อาหารไม่เพียงพอ ข้าวบูด และข้าวไม่สุก) และควรจัดแยก

อาหารสําหรับมุสลิม 
2.71 

   2) กิจกรรมในงานประชุมวิชาการมีความหลากหลายและมากเกินไป ควรตัดบางกิจกรรม
ออกบ้าง เพ่ือให้งานน้ีเป็นเวทีงานวิชาการ 

1.81 

   3) พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม Side Event ไม่เหมาะสม เสยีงรบกวนกัน หัวข้อ Side Event 
ทั้ง 3 เรื่อง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก อยากให้นําเสนอบนเวทีกลางในห้องประชุม เพ่ือ
จะได้รับฟังทั้ง 3 เรื่อง 

1.45 

  



- 28 - 
 

ตารางที่ 42 : ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ (ต่อ) 
หน่วย : ร้อยละ 

ข้อเสนอแนะ ร้อยละ  
   4) บอร์ดการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 26 เรื่อง ควรเก็บหลังจากจบ

การประชุมวิชาการ 
1.08 

   5) ควรปรับปรุงนาการจัดห้องพัก เน่ืองจากเข้าพัก 2 ทา่น/ห้อง ควรจัดเป็นเตียง Twins 
bed และระบบน้ําในห้องพักไม่ดี 

1.08 

   6) ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละวัน รายละเอียดในการคืนห้องพัก และจุดวาง  
กระเป๋าในวันเดินทางกลับ 

0.90 

   7) ควรรักษาเวลาในแต่ละกิจกรรมให้มากกว่าน้ี 0.72 
   8) ควรมีรถบริการในการจดัส่งผู้เข้าร่วมประชุมไปยังโรงแรมที่พักที่อยู่ไกลมากกว่าน้ี 0.54 
   9) ควรมีไฟล์ PowerPoint นําเสนอผลงานวิชาการ ให้สามารถดาวน์โหลดได้ 0.36 
   10) ควรเพ่ิมกิจกรรมการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ 0.36 
   11) เน่ืองจากห้องที่จัดงานค่อนข้างใหญ่ ควรเพ่ิมจอโปรเจคเตอร์/ทีวี ให้มองเห็นทั่วทุก   

มุมห้อง 
0.18 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
การประชุมวิชาการประจําปี ถือเป็นเวทีของนักวิชาการที่จะได้นําเสนอผลงานวิชาการที่ผ่าน    

การคัดเลือก เป็นเวทีประกาศเกียรติคุณของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ด้วยการ 
มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการผลักดันองค์ความรู้และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ควรจะให้เวลาส่วนใหญ่ในการนําเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

โดยสรุปผลประเมินการจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งน้ี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   
ในรปูแบบออนไลน์ มีผู้ตอบแบบประเมิน โดยเฉล่ีย จํานวน 626 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.48 จากนักวิชาการท่ีเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการฯ จํานวน 759 ราย (ไม่รวมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ติดตาม 
ที่ปรึกษากรมฯ ผู้บริหารกรมฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก วิทยากร และ
ทีมเจ้าหน้าที่ช่วยงานเขต 3) การจัดงานในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการฯ ทั้ง 2 ข้อ โดยความพึงพอใจ 
การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการและภาคบรรยาย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.63 และ 2.55) ผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุม
และป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย (โดย นางพิกุล เกตุชาญวิทย์) ได้รับความพึงพอใจ 
มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.71) ผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพ
จุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย (โดย นายอรรณพ พุทธโส) ได้รับ
ความพึงพอใจ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.78) เน่ืองจากความสามารถในการนําเสนอและถ่ายทอดความรู้
ได้ดี ทั้ง 2 เรื่อง  

ความพึงพอใจกิจกรรมอ่ืนๆ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66) กิจกรรม   
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทหน้าที่ของ พด. และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร       
เป็นกิจกรรมที่ได้รับความพึงพอใจ มากท่ีสุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75) เน่ืองจากวิทยากรเป็นนักพูดมืออาชีพ 
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สามารถให้ความรู้พร้อมยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน มีสไตล์และเทคนิคในการพูดสร้างความสนุกสนาน 
ความพึงพอใจรูปแบบการจัดงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.54) ระยะเวลาในการ   
จัดประชุม 3 วัน และโสตทัศนูปกรณ์ ได้รับความพึงพอใจ มากที่สุด (ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 2.73) เน่ืองด้วยระยะเวลา 
ในการจัดงานที่สอดคล้องกับกิจกรรม มีการปรับเปล่ียนการนําเสนอผลงานวิชาการบนเวที เป็นการยืนนําเสนอ
ผลงานใส่ไมโครโฟนแบบคล้องหู และขึ้นไฟล์นําเสนอผลงานผ่านจอ LED ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี     
ในการนําเสนอผลงานของนักวิชาการในเวทีงานวิชาการต่อไป 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 
"ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน" 

 

   
 

 
ภาพท่ี 1 : พิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2562 "ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาท่ีดิน"  

พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดําเนนิงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 

  
ภาพท่ี 2 : พิธเีปิดงานนิทรรศการ การประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2562  
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ภาพท่ี 3 : การมอบเกียรติบตัรให้กับผูน้ําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ  
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 : การมอบแนวทางการดําเนนิงานด้านวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน   
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ภาพท่ี 5 : กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพ สัมพนัธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

  
 

 
ภาพท่ี 6 : กิจกรรม Side Event 
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ภาพท่ี 7 : กิจกรรม การถอดบทเรียน 
 
 
 

     
ภาพท่ี 8 : การบรรยายพเิศษ เรื่อง ความคาดหวังของสงัคมต่อบทบาทหน้าทีข่อง พด. และการสร้าง 
            ภาพลักษณ์ขององค์กร 
 
 
 

  
ภาพท่ี 9 : การนําเสนอดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา 
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ภาพท่ี 10 : การเสนวนา เรือ่ง การนํางานวิชาการไปสูก่ารปฏิบัติ  
 
 

       
ภาพท่ี 11 : การเสนวนา เรือ่ง ฐานงานวิจัยและงานวิชาการสนับสนนุการทาํงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายชื่อผู้รับรางวัลนาํเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2562 

รางวัลดีเด่น ผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย รวม 8 รางวัล มีดังนี้ 
1. สาขาปรับปรุงบํารุงดิน เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับ

เกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาว สุวิมล  พุทธจรรยาวงศ์ สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 

2. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เรื่อง วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงดินที่มีปัญหาและเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ โดย นางนวลจันทร์  ชะบา กอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

3. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุม
และป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดย นายจิรยุทธ์  คําขจร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

4. สาขาอนุรักษ์ดินและนํ้า เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณการกักเก็บนํ้า แหล่งนํ้าในไร่นา 
ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง โดยนาย
นิลภัทร  คงพ่วง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

5. สาขาอนุรักษ์ดินและน้ํา เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินเพ่ือพัฒนาแนวทางในระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้ามวบ ลุ่มนํ้าสาขาน้ํายาว ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้า
น่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดย นางสุนีย์รัตน์  โลหะชาติ สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 7 

6. สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธ์ิการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบน
พ้ืนที่ลุ่ม - ดอน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าห้วยทับทัน พ้ืนที่ดําเนินการ บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายรัตนะ  สุตาคํา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

7. สาขาสํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน
มวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดิน ในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย โดย นายอรรณพ  
พุทธโส กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน 

8. สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ต่อสมบัติชลศาสตร์และการเคลื่อนที่ 
ของน้ําในดินไม่อ่ิมตัว โดย นางสาวศิวพร  ศีลเตโช สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  

รางวัลนําเสนอผลงาน ภาคนิทรรศการ รวม 3 รางวัล มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุ 
                   โรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย โดย นางพิกุล  เกตุชาญวิทย์ กองเทคโนโลยี- 
                   ชีวภาพทางดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เรื่องการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยงเบนของเลเซอร์  
                                   โดย นางสาวประไพพิศ  ศรีมาวงษ์ สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถั่วพร้าปรับปรุงบํารุงดิน 
                                  ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดินทราย โดย นายโสฬส  แซ่ลิ้ม กองเทคโนโลยี- 
                                  ชีวภาพทางดิน   
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รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล 
ผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย  เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของ 

       เม็ดดิน ในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย  โดย นายอรรณพ  พุทธโส  
       กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน 

ผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ  เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและ 
 ป้องกันเช้ือสาเหตุโรคพืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย โดย นางพิกุล    
 เกตุชาญวิทย์ กองเทคโนโลยีชีวภาพ ทางดิน  
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โครงการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 
“ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน” 
ระหว่างวันที่ 18– 20 สิงหาคม 2562  

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
-------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน โดยใน 

แต่ละปีมีการดําเนินงานวิจัยสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า ปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ดินเปร้ียว ดินอินทรีย์ ดินเค็ม สํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้คําตอบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากร
ดิน นํ้าและพืชในพ้ืนที่ที่มีปัญหา เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ
ในการเพ่ิมผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักวิชาการได้นําเสนอผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการดําเนินงานทางวิชาการ
ร่วมกันรวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและ
ที่ดินในพ้ืนที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีการเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาต่างๆ โดยการนําเสนอผลงาน

ภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ  
2.2 เพ่ือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถนํามาถ่ายทอดให้
เกษตรกรนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ระยะเวลาและสถานท่ีจัดประชุม 
ระยะเวลาการประชุมรวม 3 วัน ระหว่างวันที่18 –20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่    

รีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

4. องค์ประกอบการประชุม  
การประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิชาการภาค

บรรยาย ภาคนิทรรศการ การนําเสนอดาวเด่นบอร์ดกระดานดําการถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง 
การพัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการกรมฯ เพ่ือเป็น
การพัฒนาสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน
และที่ดิน 
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5.  กําหนดการประชุม 
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 

08.00-10.00 น. เดินทางโดยรถบัสจากกรมพัฒนาที่ดินไปโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ ่ 

อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

10.00-10.30 น. ลงทะเบียน 

10.30-12.00 น. การพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.30 น. การพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน(ต่อ) 

17.30-18.30 น. นําเสนอผลงานภาคนิทรรศการประเภทบุคคล 

17.30-18.30 น. กิจกรรม Side Event จํานวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 

 หัวข้อที่ 1 การตัดสินใจแบบมสี่วนร่วมเพ่ือการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่าง
ย่ังยืน 

โดย : นางสาวบรรเจิดลักษณจ์ินตฤทธ์ิกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

 หัวข้อที่ 2 โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วย
ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า พ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย ลาํนํ้าสาคร-ห้วยสาลีก จังหวัดน่าน 

โดย : นายวรัญญบัวขาวสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

 หัวข้อที่ 3 การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบมีส่วนร่วมกรณีศกึษา: ตําบลมะขามสูง 
จังหวัดพิษณุโลก 

โดย : นางสาวสิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

06.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

09.00-09.30 น. การมอบแนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน  
โดย :อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 

09.30-10.00 น. การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาปรบัปรุงบาํรุงดิน  
 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักใน

จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย : นางสาวสุวิมล พุทธจรรยาวงศ์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
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10.00-10.30 น. การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจํานวน 2 เรื่อง 
 1) เรื่อง วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลิแซ็กคาไรด์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงดินที่มีปัญหา และเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 
โดย : นางนวลจันทร์ ชะบา   กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

 2) เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเช้ือสาเหตุ
โรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 

โดย : นายจิรยุทธ์ คําขจร  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต2 

10.30-11.00 น. การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาสํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใชท้ี่ดิน  
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทราย
ที่มีการจัดการเผาซากอ้อย 

โดย : นายอรรณพ พุทธโสกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

11.00-11.30 น. การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาอนุรกัษ์ดินและน้ํา จํานวน 2 เรื่อง 
 1) เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณการกักเก็บนํ้า แหล่งนํ้าในไร่นา ผลตอบแทน และความ

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง 

โดย : นายนิลภัทร คงพ่วงสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

 2) เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินเพ่ือพัฒนาแนวทางในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานํ้ามวบ ลุ่มนํ้าสาขาน้ํายาว ลุ่มนํ้าหลกัแมนํ้่า
น่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

โดย : นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล  
 เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธ์ิการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนา

ที่ดินลุ่มนํ้าห้วยทับทัน พ้ืนทีดิ่นเนินการ บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ 

โดย : นายรัตนะ สุตาคําสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

13.30-14.00 น. การนําเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม 
 เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ต่อสมบัติเชิงชลศาสตร์และการเคลื่อนที่ของน้ําในดินไม่

อ่ิมตัว 

โดย : นางสาวศิวพร ศีลเตโชสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
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14.00-14.30 น. การนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการที่ผา่นการคัดเลือก จํานวน 3 เรื่อง 
14.30-15.00 น. ถอดบทเรียนกรณีศึกษา : แนวทางการพัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  

โดย : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

16.00-17.00 น. พิธเีปิดการประชุม และมอบนโยบายเพ่ือเปน็แนวทางในการดําเนนิงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้กล่าวรายงาน: อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 
ประธานเปิดการประชุม:รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                (รอ้ยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) 

 พิธเีปิดการแสดงผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ และชมผลงานนิทรรศการ 
โดย : รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) 

18.00-22.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.00-20.00 น. การบรรยายพเิศษ เรื่อง ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทหน้าที่ของ พด. และการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
โดย : ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (ดร.อรรจน์ สีหะอําไพ) 

20.00-22.00 น. - การนําเสนอดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา 
- ถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

06.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

09.00-11.00 น. เสวนาเรื่อง การนํางานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้ดําเนนิรายการ:รศ.ดร.ชาล ี นาวานุเคราะห์ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา : ผอ.สพข.1-12 

11.00-12.00 น. เสวนาเรื่อง ฐานงานวิจัยและงานวิชาการสนับสนุนการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ผู้ดําเนนิรายการ : ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เขต 3 
                          (นางสาวเสาวนีย์  ประจันศรี) 

ผู้เข้าร่วม : รองอธิบดีด้านวิชาการ (นายสถาพร  ใจอารีย์) 
: ผอ.กอง/สํานักส่วนกลาง 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. ปิดการประชมุ โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น. และ เวลา 15.00 น. 

   : กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6.  ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดีที่ปรึกษากรมฯ ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที ่ดินเขต ผู ้อํานวยการสถานีพัฒนาที ่ดิน นักวิชาการของกรมพัฒนาที ่ดิน              
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้สนใจและ
ผู้เก่ียวข้องจํานวน 900 คน 

7.  ผู้รับผิดชอบการจัดการประชุม 
คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2562 

8. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม 
 8.1  งบประมาณการจัดการประชุมวิชาการฯ ปี 2562  ประกอบด้วยรายละเอียดงบประมาณ ดังน้ี 
   1) จัดอาหารและอาหารว่างครบทุกมื้อในระหว่างการประชุม 
   2) ค่าที่พักระหว่างการประชุมประกอบด้วย โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ีรีสอร์ท เขาใหญ่ และ

โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่โฮเทล อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   3) ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
   4) ค่าเช่ารถบัสเดินทางไป - กลับ จากกรมฯ ไปยังสถานที่จัดประชุม 
   5) ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นเพ่ือการประชุม 
   6) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 8.2 ผู้จัดรับผิดชอบค่ารถบัสเดินทางออกจากกรมฯ ถึงโรงแรมท่ีจัดประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในระหว่างการประชุม  
 8.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก         
ก่อนและหลังการประชุม จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบฝึกอบรม 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้รับทราบนโยบายการดําเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการและสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
นําเทคโนโลยีและผลสําเร็จงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร และถ่ายทอดสู่เกษตรกรนําไปใช้
ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย จํานวน 8 เรื่อง  
1. สาขาปรับปรุงบํารุงดิน เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับ

เกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาว สุวิมล  พุทธจรรยาวงศ์ สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 715 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.20 จากนักวิชาการท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการฯ  

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 69 
สพข.2 44 40 
สพข.3 63 57 
สพข.4 37 33 
สพข.5 67 67 
สพข.6 39 38 
สพข.7 35 33 
สพข.8 36 34 
สพข.9 38 38 
สพข.10 40 39 
สพข.11 36 29 
สพข.12 35 33 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 9 
กทช. 12 12 
กนผ. 28 29 
กผง. 35 30 
กวจ. 33 30 
กสด. 37 35 
ศทส. 10 9 
ศปพ. 5 4 
สลก. 8 8 
สสผ. 10 10 
สวด. 21 21 
สวพ. 6 7 
รวม  759 715 

 
 
 
 
 
 



- 44 - 
 

2. สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลของการใส่ถ่านไบโอชาร์ต่อสมบัติชลศาสตร์และ     
การเคลื่อนที่ของน้ําในดินไม่อ่ิมตัว โดย นางสาวศิวพร  ศีลเตโช สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ผู้ตอบแบบ
ประเมิน จํานวน 683 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.99 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 68 
สพข.2 44 43 
สพข.3 63 50 
สพข.4 37 34 
สพข.5 67 62 
สพข.6 39 36 
สพข.7 35 33 
สพข.8 36 29 
สพข.9 38 35 
สพข.10 40 39 
สพข.11 36 29 
สพข.12 35 35 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 6 
กทช. 12 11 
กนผ. 28 28 
กผง. 35 30 
กวจ. 33 31 
กสด. 37 33 
ศทส. 10 10 
ศปพ. 5 4 
สลก. 8 6 
สสผ. 10 11 
สวด. 21 17 
สวพ. 6 2 
รวม 759 683 
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3. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เรื่อง วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ผลิตสารเอ็กโสโพลีแซ็กคาไรด์ เพื่อ     
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดินที่มีปัญหาและเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ โดย นางนวลจันทร์  ชะบา      
กองเทคโนโลยี ชีวภาพทางดิน ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.27 จากนักวิชาการ 
ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ  

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 67 
สพข.2 44 39 
สพข.3 63 53 
สพข.4 37 34 
สพข.5 67 60 
สพข.6 39 34 
สพข.7 35 28 
สพข.8 36 34 
สพข.9 38 36 
สพข.10 40 34 
สพข.11 36 26 
สพข.12 35 32 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 10 
กทช. 12 12 
กนผ. 28 26 
กผง. 35 30 
กวจ. 33 28 
กสด. 37 34 
ศทส. 10 9 
ศปพ. 5 5 
สลก. 8 6 
สสผ. 10 9 
สวด. 21 17 
สวพ. 6 6 
รวม  759 670 
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4. สาขาอนุรักษ์ดินและนํ้า เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินเพื่อพัฒนาแนวทางในระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาน้ํามวบ ลุ่มน้ําสาขาน้ํายาว ลุ่มน้ําหลัก
แม่น้ําน่าน บ้านตอง ตําบลแม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดย นางสุนีย์รัตน์  โลหะชาติ สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7 ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 669 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.14 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 69 
สพข.2 44 44 
สพข.3 63 49 
สพข.4 37 32 
สพข.5 67 61 
สพข.6 39 33 
สพข.7 35 31 
สพข.8 36 36 
สพข.9 38 28 
สพข.10 40 40 
สพข.11 36 31 
สพข.12 35 35 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 4 
กทช. 12 12 
กนผ. 28 26 
กผง. 35 27 
กวจ. 33 28 
กสด. 37 32 
ศทส. 10 7 
ศปพ. 5 3 
สลก. 8 9 
สสผ. 10 11 
สวด. 21 16 
สวพ. 6 4 
รวม 759 669 
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5. สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบน
พื้นที่ลุ่ม - ดอน เขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ําห้วยทับทัน พื้นที่ดําเนินการ บ้านชาติ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับ
ทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายรัตนะ  สุตาคํา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 659 
ราย คิดเป็นร้อยละ 86.82 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 69 
สพข.2 44 44 
สพข.3 63 48 
สพข.4 37 35 
สพข.5 67 59 
สพข.6 39 37 
สพข.7 35 27 
สพข.8 36 31 
สพข.9 38 31 
สพข.10 40 35 
สพข.11 36 31 
สพข.12 35 35 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 5 
กทช. 12 11 
กนผ. 28 27 
กผง. 35 29 
กวจ. 33 25 
กสด. 37 32 
ศทส. 10 7 
ศปพ. 5 4 
สลก. 8 7 
สสผ. 10 10 
สวด. 21 17 
สวพ. 6 2 
รวม 579 659 
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6. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุม 
และป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดย นายจิรยุทธ์  คําขจร สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 2 ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 653 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.03 จากนักวิชาการท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 69 
สพข.2 44 44 
สพข.3 63 53 
สพข.4 37 31 
สพข.5 67 59 
สพข.6 39 34 
สพข.7 35 30 
สพข.8 36 30 
สพข.9 38 31 
สพข.10 40 32 
สพข.11 36 29 
สพข.12 35 29 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 9 
กทช. 12 10 
กนผ. 28 28 
กผง. 35 30 
กวจ. 33 25 
กสด. 37 30 
ศทส. 10 9 
ศปพ. 5 5 
สลก. 8 6 
สสผ. 10 9 
สวด. 21 15 
สวพ. 6 5 
รวม 579 653 
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7. สาขาสํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์ และการกระจายตัวของเม็ดดิน ในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย โดย 
นายอรรณพ  พุทธโส กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 635 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.66 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ  

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 64 
สพข.2 44 44 
สพข.3 63 53 
สพข.4 37 32 
สพข.5 67 58 
สพข.6 39 27 
สพข.7 35 27 
สพข.8 36 32 
สพข.9 38 37 
สพข.10 40 33 
สพข.11 36 22 
สพข.12 35 27 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 8 
กทช. 12 12 
กนผ. 28 27 
กผง. 35 23 
กวจ. 33 24 
กสด. 37 35 
ศทส. 10 9 
ศปพ. 5 4 
สลก. 8 8 
สสผ. 10 9 
สวด. 21 13 
สวพ. 6 6 
รวม  759 635 
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8. สาขาอนุรักษ์ดินและน้ํา เรื่อง การศึกษาสถานภาพปริมาณการกักเก็บน้ํา แหล่งน้ําในไร่นา 
ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง โดย 
นายนิลภัทร คงพ่วงสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 572 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.36 
จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 62 
สพข.2 44 35 
สพข.3 63 46 
สพข.4 37 28 
สพข.5 67 58 
สพข.6 39 30 
สพข.7 35 22 
สพข.8 36 25 
สพข.9 38 28 
สพข.10 40 29 
สพข.11 36 19 
สพข.12 35 29 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 10 
กทช. 12 11 
กนผ. 28 25 
กผง. 35 24 
กวจ. 33 21 
กสด. 37 33 
ศทส. 10 6 
ศปพ. 5 3 
สลก. 8 4 
สสผ. 10 6 
สวด. 21 12 
สวพ. 6 5 
รวม 759 572 
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จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ จํานวน 3 เรื่อง  
1. เรื่อง ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สําหรับถ่ัวพร้าปรับปรุงบํารุงดินปลูกข้าวโพด- 

เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดินทราย โดย นายโสฬส  แซ่ลิ้ม กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผู้ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 710 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.54 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ  

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 69 
สพข.2 44 44 
สพข.3 63 58 
สพข.4 37 36 
สพข.5 67 67 
สพข.6 39 35 
สพข.7 35 35 
สพข.8 36 36 
สพข.9 38 35 
สพข.10 40 40 
สพข.11 36 32 
สพข.12 35 33 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 7 
กทช. 12 11 
กนผ. 28 26 
กผง. 35 30 
กวจ. 33 30 
กสด. 37 33 
ศทส. 10 10 
ศปพ. 5 4 
สลก. 8 7 
สสผ. 10 10 
สวด. 21 18 
สวพ. 6 3 
รวม 759 710 
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2. เรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรค
พืชของมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย โดย นางพิกุล  เกตุชาญวิทย์ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผู้ตอบ
แบบประเมิน จํานวน 667 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.88 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 68 
สพข.2 44 44 
สพข.3 63 50 
สพข.4 37 29 
สพข.5 67 60 
สพข.6 39 34 
สพข.7 35 34 
สพข.8 36 27 
สพข.9 38 34 
สพข.10 40 39 
สพข.11 36 32 
สพข.12 35 35 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 7 
กทช. 12 12 
กนผ. 28 25 
กผง. 35 23 
กวจ. 33 31 
กสด. 37 32 
ศทส. 10 9 
ศปพ. 5 4 
สลก. 8 7 
สสผ. 10 10 
สวด. 21 17 
สวพ. 6 3 
รวม 759 667 
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3. เรื่อง การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดินด้วยวิธีตรวจวัดการเลี้ยงเบนของเลเซอร์ โดย นางสาวประไพพิศ  
ศรีมาวงษ์ สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 618 ราย คิดเป็นร้อยละ 
81.42 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 69 
สพข.2 44 37 
สพข.3 63 55 
สพข.4 37 26 
สพข.5 67 57 
สพข.6 39 35 
สพข.7 35 26 
สพข.8 36 34 
สพข.9 38 29 
สพข.10 40 33 
สพข.11 36 21 
สพข.12 35 31 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 6 
กทช. 12 13 
กนผ. 28 24 
กผง. 35 31 
กวจ. 33 24 
กสด. 37 26 
ศทส. 10 7 
ศปพ. 5 3 
สลก. 8 7 
สสผ. 10 6 
สวด. 21 14 
สวพ. 6 3 
รวม 759 618 
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จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมอ่ืนๆ และรูปแบบการจัดงานและการบริการ ผู้ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 554 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.99 จากนักวิชาการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

กอง/สํานัก จํานวนผูล้งทะเบียน (ราย) จํานวนผู้ทาํแบบประเมิน (ราย) 
สพข.1 69 66 
สพข.2 44 35 
สพข.3 63 44 
สพข.4 37 26 
สพข.5 67 46 
สพข.6 39 33 
สพข.7 35 18 
สพข.8 36 29 
สพข.9 38 23 
สพข.10 40 35 
สพข.11 36 17 
สพข.12 35 25 
กพร. 1 1 
กกจ. 14 12 
กทช. 12 11 
กนผ. 28 25 
กผง. 35 22 
กวจ. 33 21 
กสด. 37 24 
ศทส. 10 9 
ศปพ. 5 3 
สลก. 8 5 
สสผ. 10 9 
สวด. 21 12 
สวพ. 6 3 
รวม 759 554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
 
สถานภาพ/ส

1. ระดับควา
เหมาะสมสาํ

1.1 ความสา
1.2 นําความ
1.3 การตอบ

1.4 ประโยช
[    ] 1. ไ
[    ] 2. ก

ปริมาณสูงเกิ
[    ] 3. อื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........

สถานะ  
[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
าหรับเกษตรก

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
ได้รับแนวทาง
การใช้ปุ๋ยเคมี
กินความต้องก
อ่ืนๆ (ระบุ) ..

แบบปร
"ฟื้นฟูป
ณ เดอ

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
กรผูป้ลูกผักใน

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ (ตอ
งในการให้คําแ
ต้องคํานึงถึงค

การของพืช ไม่
.....................

ระเมินผล 
ปฐพี ด้วย
ะกรนีเนอรี

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
นจังหวัดเชยีง

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

อบมากกว่า 1
แนะนําวิธีจัดก
ความต้องการ
ม่มีผลทําใหผ้ล
......................

ผลงานวชิ
เทคโนโลยี
รี่ รีสอร์ท  

 
 

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
งใหม่ (น.ส.สุวิ

 ้
และต่อยอดงาน

1 ข้อ) 
การดินที่เหมา
ธาตุอาหารขอ

ลผลิตเพ่ิมขึ้น แ
.....................

ชาการ ภาค
ยีการพัฒน
เขาใหญ่ อ
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ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง การวิจัย
วิมล พุทธจรร

น 

ะสมกับสภาพ
องพืช ร่วมกับ
แต่เป็นการเพ่ิ
.....................

คบรรยาย
าที่ดนิ" วัน
อําเภอปาก

ร ภาคบรรยาย
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

ยและพฒันาวิ
รยาวงศ์ สพข.

มา

พความสมบูรณ
บต้นทุนธาตุอา
มต้นทุนการผ
............ 

ปี 2562 
นที ่18 - 2
กช่อง จังห

ยทลีะเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

วิธีการจัดการ
.6) 
ระดับความพ

าก ปานก
  
  
  

ณ์ของดิน 
าหารที่มีอยู่ใน
ผลิตใหส้งูมาก

20 สิงหาค
วดันครรา

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

รดินและปุ๋ยที่

พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

นดิน การใช้ปุ๋ย
ขึ้น 

คม 2562
ชสีมา

นด 

ย 

ยใน



 

 
 
 
 
คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
สถานภาพ/ส

2. ระดับควา
สารเอ็กโสโพ

2.1 ความสา
2.2 นําความ
2.3 การตอบ

2.4 ประโยช
[    ] 1. ไ

ที่ดินกรดและ
[    ] 2. เ
[    ] 3. อื

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........
สถานะ  

[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
พลีแซ็กคาไรด

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
ได้รับรู้จุลินทรี
ะดินเค็ม 
เพ่ือนําความรู้
อ่ืนๆ (ระบุ) ..

แบบ
"ฟื้น
ณ เด

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
ด์ เพื่อใช้ประโ

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ (ตอ
รีย์ที่มปีระสิทธิ

รู้ไปส่งเสริมให้
.....................

บประเมินผ
ฟูปฐพี ด้ว
ดอะกรนีเน

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
โยชน์ในพื้นที

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

อบมากกว่า 1
ธิภาพสูง ประ

ห้เกษตรกรได้น
......................

ผล ผลงานวิ
วยเทคโนโล
นอรี่ รีสอร์ท

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
ที่ดินเค็ม ดินก

 ้
และต่อยอดงาน

1 ข้อ) 
ะยุกต์ใช้ในการ

นําไปใช้ประโย
.....................

วชิาการ ภ
ลยีการพัฒ
ท เขาใหญ
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ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้
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.....................
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ญ่ อําเภอปา

6 - 

ร ภาคบรรยาย
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

เลือกจุลินทรี
ลจันทร์ ชบา 

มา

การเจริญเติบ

รับปรุงบํารุงดิน
............ 

าย ปี 2562
วันที ่18 -
ากช่อง จัง

ยทลีะเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

รีย์ที่มีประสิทธิ
กทช.) 
ระดับความพ

าก ปานก
  
  
  

บโต และเพ่ิมผ

น  

2 
- 20 สิงหา
งหวดันครร

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

ธภิาพสูงในกา

พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

ผลผลิตพืชในพื

าคม 2562
ราชสีมา

2 

นด 

ารผลิต

ย 

พ้ืน

2



 

 
 
 
 
คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
สถานภาพ/ส

3. ระดับควา
การควบคุมแ

3.1 ความสา
3.2 นําความ
3.3 การตอบ

3.4 ประโยช
[    ] 1. ก

รากและโคน
[    ] 2. วิ

ต้นใหญ่ อาจ
วิธีการใดวิธีก

[    ] 3. อื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........
สถานะ  

[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
และป้องกันเชื

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
การเปรียบเที
เน่า  
วิธีการใช้สารเ
จต้องใช้วิธีการ
การหนึ่งในกา
อ่ืนๆ (ระบุ) ..

แบบ
"ฟื้นฟ
ณ เด

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
ชื้อสาเหตุ โรค

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ (ตอ
ยบประสิทธิภ

เร่งซุปเปอร์ พ
รป้องกันกําจัด
รป้องกันอาจไ
.....................

ประเมินผล
ฟูปฐพี ดว้
ดอะกรนีเน

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
คพชืของทเุรี

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

อบมากกว่า 1
ภาพสารเร่งซปุ

พด.3 ใหม่ ผส
ดหลายวิธีเข้าร
ไมเพียงพอ 
......................

ล ผลงานวิ
วยเทคโนโล
นอรี่ รีสอร์ท

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
ยนในจังหวัด

 ้
และต่อยอดงาน

1 ข้อ) 
ปเปอร์ พด.3 เ

มนํ้าฉีดพ่นเฉ
ร่วม เน่ืองจาก

.....................

วชิาการ ภ
ลยีการพัฒ
ท เขาใหญ่
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ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง ทดสอบ
ดจันทบุรี (โดย

น 

เดิม และ สาร

พาะแผล เป็น
กเช้ือสาเหตุโร

.....................

ภาคบรรยา
ฒนาที่ดนิ" 
ญ่ อําเภอปา

7 - 

ร ภาคบรรยาย
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

บประสทิธิภาพ
ย นายจิรายุท

มา

รเร่งซุปเปอร์ พ

นวิธีที่ดีและง่า
คอยู่ในดิน เข้

............ 

ย ปี 2562
วันที ่18 -
ากช่อง จัง

ยทลีะเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

พของสารเร่ง
ทธ์ คําขจร สพ

ระดับความพ
าก ปานก
  
  
  

พด.3 ใหม่ ใน

ย แต่การจัดก
ข้าทําลายภายใ

2 
- 20 สิงหา
งหวดันครร

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

ซุปเปอร ์พด
พข.2) 
พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

นการจัดการแผ

การทุเรียนที่มี
ในลําต้น การใ

าคม 2562
ราชสีมา

3 

นด 

.3 ใน

ย 

ผลโรค

ขนาด
ใช้

2



 

 
 
 
 
คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
สถานภาพ/ส

4. ระดับควา
การกระจาย

4.1 ความสา
4.2 นําความ
4.3 การตอบ

4.4 ประโยช
[    ] 1. ไ

จุลินทรีย์ ใน
[    ] 2. ไ

สะท้อนให้เห็
[    ] 3. อื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........
สถานะ  

[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
ยตัวของเม็ดดิ

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
ได้ทราบแนวท
ดินทรายที่มกี
ได้ทราบความ
ห็นกิจกรรมที่เ
อ่ืนๆ (ระบุ) ..

แบบป
"ฟื้นฟู
ณ เดอ

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
นในดินทราย

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ (ตอ
ทางการศึกษา
การจัดการซาก
มสัมพันธ์ระหว
กิดขึ้นภายใต้ก
.....................

ประเมินผล
ฟูปฐพี ด้วย
อะกรนีเนอ

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
ยที่มีการจัดกา

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

อบมากกว่า 1
าสถานภาพขอ
กอ้อยด้วยวิธีก
ว่างอินทรีย์คา
การจัดการซา
......................

ล ผลงานวิช
ยเทคโนโลยี
อรี่ รีสอร์ท 

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
ารเผาซากอ้อ

 ้
และต่อยอดงาน

1 ข้อ) 
องปริมาณอินท
การเผาและไม
าร์บอน มวลชี
ากอ้อยด้วยวิธี
.....................

ชาการ ภา
ยีการพัฒน
เขาใหญ่ 
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ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง ปริมาณ
อย (โดย นาย

น 

ทรีย์คาร์บอน 
ม่เผา 
วภาพจุลินทรี
การเผาและไม
.....................

าคบรรยาย
นาที่ดนิ" วั
อําเภอปาก

58 - 

ร ภาคบรรยาย
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

ณอินทรย์ีคารบ์
อรรณพ พุทธ

มา

การกระจายต

รีย์ และการกร
ม่เผา 
............ 

ย ปี 2562 
วนัที ่18 - 
กช่อง จังห

ยทลีะเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

บอนมวลชีวภ
ธโส กวจ.) 

ระดับความพ
าก ปานก
  
  
  

ตัวของเม็ดดิน

ระจายตัวของ

20 สิงหาค
หวดันครรา

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

ภาพจุลนิทรีย์

พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

น มวลชีวภาพ

ขนาดเม็ดดิน 

คม 2562
าชสีมา

4 

นด 

์ และ

ย 

ที่



 
 

 
 
 
คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
สถานภาพ/ส

5. ระดับควา
ในไร่นา ผลต
นิลภัทร คงพ

5.1 ความสา
5.2 นําความ
5.3 การตอบ

5.4 ประโยช
[    ] 1.ได

ในพ้ืนที่จังหวั
[    ] 2. เ

ที่ดินและนํ้าใ
[    ] 3. อื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........
สถานะ  

[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
ตอบแทน แล
พ่วง สพข.7) 

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
ด้ทราบข้อมูล
วัดเชียงใหม่แล
เกษตรกรสาม
ในพ้ืนที่ให้เกิด
อ่ืนๆ (ระบุ) ..

แบบป
"ฟื้นฟ
ณ เด

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
ละความคุ้มค่า

 

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ (ตอ
ผลตอบแทนแ
ละจงัหวัดลําป
มารถวางแผนก
ดประสิทธิภาพ
.....................

ประเมินผล
ฟูปฐพี ด้ว
อะกรนีเนอ

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
าทางเศรษฐกิ

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

อบมากกว่า 1
และความคุ้มค
ปาง 
การผลิตทางก
พ 
......................

ล ผลงานวิ
ยเทคโนโล
อรี่ รีสอร์ท

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
กิจของเกษตร

 ้
และต่อยอดงาน

1 ข้อ) 
ค่าทางเศรษฐกิ

การเกษตรเหม

.....................

วชิาการภา
ลยีการพัฒ
ท เขาใหญ่ 

- 59

ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง การศึกษ
กร ในพืน้ที่จั

น 

กิจจาการใช้ป

มาะสมกับชุดดิ

.....................

าคบรรยาย
นาที่ดนิ" ว
อําเภอปา

9 - 

ร ภาคบรรยาย
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

ษาสถานภาพ
ังหวัดเชียงให

มา

ประโยชน์ แหล

ดินและปริมาณ

............ 

ย ปี 2562 
วันที ่18 -
ากช่อง จังห

ยทลีะเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

พปริมาณการ
หม่และจังหวั

ระดับความพ
าก ปานก
  
  
  

ล่งนํ้าในไร่นาน

ณนํ้า เพ่ือเป็น

 20 สิงหา
หวดันครร

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

กักเก็บน้ํา แห
ัดลําปาง (โด

พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

นอกเขตชลปร

นการบริหารจัด

าคม 2562
ราชสีมา

5 

นด 

หล่งน้ํา
ย นาย

ย 

ระทาน 

ดการ



 

 
 
 
 

คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
สถานภาพ/ส

6. ระดับควา
แนวทางในร
หลักแม่น้ําน่

6.1 ความสา
6.2 นําความ
6.3 การตอบ

6.4 ประโยช
[    ] 1.ได

ประโยชน์ทีดิ่
[    ] 2. เ
[    ] 3. อื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........
สถานะ  

[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
ระบบอนุรักษ์
น่าน บ้านตอง

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
ด้ทราบข้อมูล
ดินที่ต่างกัน 
เป็นการเปรียบ
อ่ืนๆ (ระบุ) ..

แบ
"ฟื้น
ณ 

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
ษ์ดินและน้าํแบ

 ตําบลแม่จริ

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ (ตอ
สมบัติทางกา

บเทียบผลตอ
.....................

บบประเมนิ
นฟูปฐพี ด้
เดอะกรนีเ

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
บบมีส่วนร่วม
ม อําเภอแม่จ

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

อบมากกว่า 1
ยภาพและเคมี

บแทนทางเศร
......................

นผล ผลงาน
ดว้ยเทคโน
เนอรี่ รีสอ

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
มของเกษตรก
จริม จังหวัดน

 ้
และต่อยอดงาน

1 ข้อ) 
มีของดินตามก

รษฐกิจในพื้นท
.....................

นวิชาการภ
นโลยีการพั
ร์ท เขาให

-

ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง การศึกษ
รในพืน้ที่ลุ่มน
น่าน (โดย นา

น 

กลุ่มเน้ือดิน ก

ที่มีระบบและ
.....................

ภาคบรรยา
ัฒนาที่ดนิ
ญ่ อําเภอป

60 - 

ร ภาคบรรยาย
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

ษาสมบัติทาง
น้ําสาขาน้ํามว
างสนุีย์รัตน์ โล

มา

การสูญเสียดิน

ะไม่มีระบบอนุ
............ 

าย ปี 256
" วันที ่18
ปากช่อง จั

ยทลีะเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

งกายภาพของ
วบ ลุ่มน้าํสา
ลหะโชติ สพข
ระดับความพ

าก ปานก
  
  
  

นและธาตุอาห

นุรักษ์ดินและน

62 
8 - 20 สิงห
จังหวดันค

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

งดินเพื่อพัฒน
ขาน้ํายาว ลุม่
ข.7) 
พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

หารพืชเมื่อมีกา

นํ้า 

หาคม 256
รราชสีมา

6 

นด 

นา
มน้ํา

ย 

ารใช้

62



 
 

 
 

คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
 
สถานภาพ/ส

1. ระดับควา
พร้าปรับปรงุ

1.1 ความสา
1.2 นําความ
1.3 การตอบ

1.4 ประโยช
..............
..............

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........

สถานะ  
[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
งบํารุงดินปลู

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
.....................
.....................

แบบปร
"ฟื้นฟูป
ณ เดอ

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
กข้าวโพดเลี้ย

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ 
.....................
.....................

ระเมินผล 
ปฐพี ด้วย
ะกรนีเนอรี

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
ยงสัตว์ในพื้น

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

......................

......................

ผลงานวชิ
เทคโนโลยี
รี่ รีสอร์ท  

 
 

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
นที่ดินทราย โ

 ้
และต่อยอดงาน

.....................

.....................

ชาการ ภาค
ยีการพัฒน
เขาใหญ่ อ

- 63 -

ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง ศึกษาก
ดย นายโสฬส

น 

.....................

.....................

คนิทรรศก
าที่ดนิ" วัน
อําเภอปาก

ร ภาคนิทรรศก
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

การใช้ผลิตภัณ
ส  แซ่ลิ้ม กอ

มา

.....................

.....................

าร ปี 256
นที ่18 - 2
กช่อง จังห

การทีละเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

ณฑ์จุลนิทรีย์ 
งเทคโนโลยีชี
ระดับความพ

าก ปานก
  
  
  

......................

......................

62 
20 สิงหาค
วดันครรา

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

พด.11 สาํหรั
ชวีภาพทางดิน
พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

....................

.....................

คม 2562
ชสีมา

นด 

รับถ่ัว
น 

ย 

. 



 

 
 
 
 
คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
สถานภาพ/ส

2. ระดับควา
เลี้ยงเบนขอ

2.1 ความสา
2.2 นําความ
2.3 การตอบ

2.4 ประโยช
..............
..............
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........
สถานะ  

[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
งเลเซอร์ โดย

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
.....................
.....................

แบบ
"ฟื้น
ณ เด

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
ย นางสาวปร

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ 
.....................
.....................

บประเมินผ
ฟูปฐพี ด้ว
ดอะกรนีเน

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
ระไพพิศ  ศรมี

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

......................

......................

ผล ผลงานวิ
วยเทคโนโล
นอรี่ รีสอร์ท

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
มาวงษ์ สํานัก

 ้
และต่อยอดงาน

.....................

.....................

วชิาการ ภ
ลยีการพัฒ
ท เขาใหญ

- 6

ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง การวิเค
กวิทยาศาสตร

น 

.....................

.....................

ภาคนิทรรศ
ฒนาที่ดนิ" 
ญ่ อําเภอปา

4 - 

ร ภาคนิทรรศก
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

คราะหข์นาดอ
ร์เพื่อการพัฒ

มา

.....................

.....................

ศการ ปี 25
วันที ่18 -
ากช่อง จัง

การทีละเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

อนุภาคดินด้ว
ฒนาที่ดิน 

ระดับความพ
าก ปานก
  
  
  

......................

......................

562 
- 20 สิงหา
งหวดันครร

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

ยวิธีตรวจวัด

พึงพอใจ 
กลาง น้อย

 
 
 

....................

.....................

าคม 2562
ราชสีมา

2 

นด 

ดการ

ย 

. 

2



 

 
 
 
 
คําชี้แจง   1.
 

2
 
 

รหัสการประ
สถานภาพ/ส

3. ระดับควา
การควบคุมแ
เทคโนโลยีชี

3.1 ความสา
3.2 นําความ
3.3 การตอบ

3.4 ประโยช
..............
..............

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. การทําแบบป
2. กรุณาใส่เคร่ื

ะเมิน ...........
สถานะ  

[    ] 1. เจ้
[    ] 2. เจ้

ามรู้และประโ
และป้องกันเชื
วภาพทางดิน

ามารถในการนํ
มรูท้ีไ่ด้รับไปปร
บขอ้ซักถาม 

ชน/์ความรูท้ีท่
.....................
.....................

แบบ
"ฟื้นฟ
ณ เด

ประเมิน จะปร
ร่ืองหมาย  

....................

้าหน้าที่กรมพั
้าหน้าที่กรมพั

โยชน์จากการ
ชื้อสาเหตุโรค
น 

ร

นาํเสนอ และถา่
ระยกุต์ใช้ในกา

ท่านได้รับ  
.....................
.....................

ประเมินผล
ฟูปฐพี ดว้
ดอะกรนีเน

ระเมินหลังจบ
ลงใน  [    ] แ

................. 

พัฒนาที่ดินส่วน
พัฒนาที่ดินส่วน

รนําเสนอผลง
คพืชของมะเขื

รายการ 

ายทอดความรู้
ารปฏิบตัิงาน แ

......................

......................

ล ผลงานวิ
วยเทคโนโล
นอรี่ รีสอร์ท

การนําเสนอผ
และระบุความ

นกลาง (ระบุห
นภูมิภาค (ระ

งานวิชาการ 
ขอืเทศในจังห

 ้
และต่อยอดงาน

.....................

.....................

วชิาการ ภ
ลยีการพัฒ
ท เขาใหญ่

- 65

ผลงานวชิาการ
มคิดเห็น หรือข้

หน่วยงาน) กอ
ะบุหน่วยงาน) 

เรื่อง ทดสอบ
หวัดหนองคาย

น 

.....................

.....................

ภาคนิทรรศ
ฒนาที่ดนิ" 
ญ่ อําเภอปา

- 

ร ภาคนิทรรศก
ขอ้เสนอแนะเพิ

อง/สํานัก ……
สํานักงานเขต

บประสทิธิภาพ
ย โดย นางพิก

มา

.....................

.....................

ศการ ปี 25
วันที ่18 -
ากช่อง จัง

การทีละเร่ือง 
พิ่มเติมลงในช่

…………………..
ตพัฒนาท่ีดินเ

พของสารเร่ง
กุล  เกตุชาญ

ระดับความพ
าก ปานก
  
  
  

......................

......................

562 
- 20 สิงหา
งหวดันครร

องว่างที่กําหน

....................
เขต..............

ซุปเปอร ์พด
ญวิทย์ กอง

พึงพอใจ 
กลาง น้อย
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 2 
7. ประโยชน์ทีท่่านได้รบัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสรา้งเครอืข่ายระหว่าง
นักวิชาการ กรมพัฒนาท่ีดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[    ]  1.  สร้างความรู้จักรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือน ภายในองค์กร 
[    ]  2.  เป็นการทําลายอุปสรรคในการปฏิสัมพันธ์ นําไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
[    ]  3.  ก่อให้เกิดความเหนียวแน่น เป็นหน่ึงเดียวกันในองค์กร 
[    ]  4.  สร้างความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดี 
[    ]  5.  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................... 

8. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจจากการเขา้ร่วมกิจกรรม Side Event มากน้อยเพียงใด  

รายการ ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 เรือ่ง การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคล่ือนและขยายผลการจดัการที่ดิน
อย่างยัง่ยืน โดย น.ส.บรรเจดิลักษณ์ จินตฤทธิ ์กวจ. 

   

8.2 เรือ่ง โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมดว้ย
ระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ํา พื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ลํานํ้าสาคร - ห้วยสาลีก จังหวัดน่าน         
โดย นายวรญัญ ูบัวขาว สสผ. 

   

8.3 เรือ่ง การวางแผนการใช้ที่ดนิระดับตําบลแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตาํบลมะขามสูง 
จังหวดัพิษณุโลก โดย น.ส.สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ กนผ. 

   

9. ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม Side Event ไปใช้ประโยชน์ในด้านใด (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
[    ]  1.  เป็นกรณีศึกษา ทีส่ามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
[    ]  2.  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์/ต่อยอดงานได้ 
[    ]  3.  เพ่ือเสริมองค์ความรู้ และมีเข้าใจการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ ชัดเจนย่ิงขึ้น 
[    ]  4.  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

10. ความพงึพอใจในการมอบนโยบายด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน (อธพ.) 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

10.1 นโยบายดา้นวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน มีความชัดเจน และเข้าใจงา่ย    
10.2 เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการกรมฯ ต่อไป    
10.3 เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายด้านวิชาการกรมฯ เป้าหมายเดียวกัน    
10.4 ความพงึพอใจในภาพรวม    

11. ความพงึพอใจกิจกรรมถอดบทเรียนกรณศีึกษา แนวทางการพัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกรดีเด่นแหง่ชาติ (สพข. 4) 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

11.1 การถอดบทเรยีนเป็นแนวคิดและเครื่องมอื เพื่อสร้างการเรียนรูจ้ากต้นแบบที่ด ี    
11.2 เกดิการเรยีนรู้ เพือ่นําไปปรับใชใ้นการปฏิบัติงาน    
11.3 ความพงึพอใจในภาพรวม    
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12. ความพงึพอใจ การนาํเสนอดาวเด่นบอร์ดกระดานดํา  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

12.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจต่างๆ ของกรมฯ ให้บุคลากร    
12.2 ทกัษะการนําเสนอ    
12.3 นําความรูท้ี่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิาน    
12.4 ความพงึพอใจในภาพรวม    

13. ความพงึพอใจในการมอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของกรมพฒันาท่ีดิน (รมช. กษ.) 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

13.1 สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัตงิานกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล    
13.2 เพื่อมุ่งสู่การดําเนินงานในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล    
13.3 สามารถนํานโยบายไปใช้ในการปฏิบัตงิานได้    
13.4 ความพงึพอใจในภาพรวม    

14. ความพงึพอใจ การบรรยายพเิศษ เรือ่ง ความคาดหวังของสงัคมต่อบทบาทหนา้ที่ของ พด. และการสรา้ง
ภาพลักษณ์องค์กร (ดร.อรรจน์ สีหะอําไพ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และสื่อสารองคก์ร)  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

14.1 สร้างความเข้าใจในหลักการส่ือสาร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร    
14.2 ไดร้ับแนวทางการส่ือสารค่านิยมองค์กรที่เป็น Core Value (ค่านิยมหลัก)    
14.3 ความพงึพอใจในภาพรวม    

15. ความพงึพอใจ กิจกรรมเสวนา เรื่อง การนํางานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ และฐานงานวิจัยและงานวิชาการสนับสนุน
การทํางานของกรมพัฒนาท่ีดิน 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

15.1 เป็นการแลกเปล่ียนแนวคิด และประสบการณ์ ในแนวทางการพัฒนางานวิชาการ 
ตามกรอบนโยบายดา้นวิชาการกรมฯ 

   

15.2 สร้างความเข้าใจ ในเป้าหมายเดียวกันดา้นวิชาการกรมฯ    
15.3 เกิดแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการกรมฯ ที่ชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าว    
15.4 ความพงึพอใจในภาพรวม    
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16. ความพงึพอใจ รูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2562  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

16.1 สถานทีจ่ัดกิจกรรมการพฒันาศักยภาพ สัมพันธภาพฯ    
16.2 สถานที่จดัประชมุ/ห้องประชุม    
16.3 สถานที่จดัการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ    
16.4 ระยะเวลาการจดัประชุม 3 วัน    
16.5 การลงทะเบียน และการอํานวยความสะดวกของเจ้าหนา้ที ่    
16.6 โสตทัศนปูกรณ ์    
16.7 รูปแบบการจัดงานที่มกีิจกรรมหลากหลาย    
16.8 หอ้งพกั    
16.9 อาหาร    
16.10 ความสะดวกสบายในการเดินทาง    

17. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………...……….….…… 
....................................................................................................................................................................................... 
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