
 บด25632415

  แบบ บด.-1

แบบเสนอหัวขอโครงการวิจัยและพัฒนา

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------- 

ชื่อ-สกุล :                      ดร.ปรัชญา  นวนแกว

สังกัดสาขาวิชา :             สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สังกัดคณะ/หนวยงาน :     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา

เบอรโทรติดตอ (มือถือ) :   0899614832

E-mail :                       nuankaew.p@gmail.com

          มีความประสงคขอยื่นขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาจากงบประมาณแผนดินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. โครงการวิจัยประเภท

          โครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล

          โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อบริการวิชาการ

          โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและสหกรณเห็ดชุมชน เพื่อการสรางอาชีพอยางยั่งยืน ชุมชนบานรองปอ

ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

2. งานวิจัยเกี่ยวของกับ (ถามี)  

 การวิจัยในสัตว

 การวิจัยในมนุษย

 การตัดตอพันธุกรรม

 อื่นๆ 

3. การใชพันธุพืช

 มี

 ไมมี



4. แผนการดำเนินงาน (สรุปกิจกรรมหลัก)  อางอิง

วัตถุประสง

ค

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกลวิธีดำเนินงาน /

กระบวนการ

ชวงเวลาที่จั

ดกิจกรรม

ผลลัพธ/ผลผ

ลิต

 

1

กิจกรรม “เ

พาะเมล็ด”

วัตถุประสงคของกิจกรรม

เพื่อสรางทีมงานในชุมชน ทำหน

าที่เปนผูประสานงานหลักในชุม

ชน ซึ่งเปนกลุมคนที่ไดรับความ

นับถือและสามารถขับเคลื่อนกิจ

กรรมในชุมชนได

กลวิธีดำเนินงาน

พัฒนาและสรางความเชียวชาญ

เรื่องการเพาะเห็ดและการทำบั

ญชีรายรับรายจาย

สามารถนำแนะและแกไขปญหา

เบื้องตน เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแ

ละการทำบัญชีรายรับรายจาย

 

กระบวนการ

พัฒนาทีมงาน โดยสงเขารวมอบ

รมหลักสูตรการเพาะเห็ด และก

ารทำบัญชีรายรับรายจายที่ไดม

าตรฐาน

ระยะเริ่มแรก

ของโครงการ

คือชวงเดือน

ที่ 1–2

ของโครงการ

ไดทีมงานใน

ชุมชน

จำนวน 2-5

คน

1 กิจกรรม “

สรางกิ่งกา

น”

วัตถุประสงคของกิจกรรม

เพื่อหาสมาชิกที่มีความสนใจเขา

รวมโครงการ

กลวิธีดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ

ชวงเดือนที่

1–3

ของโครงการ

ไดสมาชิกที่ส

นใจเขารวมโ

ครงการ

ไมนอยกวา

รอยละ 80



อางอิง

วัตถุประสงค

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีดำเนินงาน / กระบวนการ ชวงเวลาที่จัดกิจกร

รม

ผลลัพธ/ผลผลิต

ชักชวนโดยทีมงานจากกิจกรรม

“เพาะเมล็ด”

กระบวนการ

สรางการรวมกลุมคนที่มีความส

นใจเขารวมโครงการ

เปดรับสมัครสมาชิก

1, 2 กิจกรรม “เ

ก็บเกี่ยวลูก

ผล”

วัตถุประสงคของกิจกรรม

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลักของโคร

งการ ไดแก

การจัดอบรม เรื่อง การ

เพาะเห็ดและการดูแลเ

ห็ด (1 รุน)  

การจัดอบรม เรื่อง การ

ทำบัญชีรายรับรายจาย

ในครัวเรือน (1 รุน)

กลวิธีดำเนินงาน

สรางกลุมเครือขายยอยในชุมชน

เพื่อการดูแลกันและกันในชุมชน

การปรึกษา เปลี่ยนขอสงสัยและ

ปญหาของกลุมเครือขายยอย

กระบวนการ

กำหนดชวงระยะเวลาของการอ

บรม  4 ระยะ 

วางแผนและจัดการอบรมตามค

วามเหมาะสมของสถานที่

กลุมสมาชิก และปจจัยอื่นๆ

ชวงเดือนที่

4-12

ของโครงการ

มีกา

รจัด

อบร

ม

เรื่อง

การเ

พาะ

เห็ด

และ

การ

ดูแล

เห็ด

มีกา

รจัด

อบร

ม

เรื่อง

การ

ทำบั

ญชีร

ายรั

บรา

ยจา

ยใน

ครัวเ

รือน



อางอิง

วัตถุประสงค

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีดำเนินงาน / กระบวนการ ชวงเวลาที่จัดกิจกร

รม

ผลลัพธ/ผลผลิต

แจก

จาย

กอน

เห็ดใ

หสม

าชิก

1, 2 กิจกรรม

“ใสปุย

ตัดแตง”

วัตถุประสงคของกิจกรรม

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขอ

งสมาชิก

กลวิธีดำเนินงาน

ใหทีมงานจากกิจกรรม

“เพาะเมล็ด”

ทำหนาที่พี่เลี้ยงสมาชิก

กระบวนการ

ใหทีมงานจากกิจกรรม

“เพาะเมล็ด”

แวะเวียนไปที่บานของสมาชิก

สอบถามปญหา และใหความชว

ยเหลือเบื้องตนเกี่ยวกับการเพา

ะเห็ดและการทำบัญชีรายรับรา

ยจาย

บันทึกผลการติดตามการดำเนิน

งานของสมาชิก

ชวงเดือนที่

4-12

ของโครงการ

ติดตามการด

ำเนินงานขอ

งสมาชิก 6

ครั้ง/คน

1, 2, 3 กิจกรรม

“ติดตาม

ตอยอด”

วัตถุประสงคของกิจกรรม

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขอ

งโครงการ

กลวิธีดำเนินงาน

ชวงเดือนที่

1-12

ของโครงการ

 



อางอิง

วัตถุประสงค

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีดำเนินงาน / กระบวนการ ชวงเวลาที่จัดกิจกร

รม

ผลลัพธ/ผลผลิต

รวบรวมรายงานจากบันทึกผลก

ารติดตามของการดำเนินงานขอ

งสมาชิก

วิเคราะหปญหา

และลำดับความสำคัญ

ความเรงดวนของปญหา

รายงานผลการดำเนินงานของโค

รงการเปนรายไตรมาส

กระบวนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ติดตามและสรุปผล

รายงานผลการดำเนินงานรายไต

รมาส

1, 3 กิจกรรม “

คนในกินป

ระหยัด คน

นอกกินปล

อดภัย”

วัตถุประสงคของกิจกรรม

เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนไดบริ

โภคพืชผักที่มีประโยชนและปล

อดภัย อยางเพียงพอ

กลวิธีดำเนินงาน

สมาชิกมีเห็ดไวบริโภคในครัวเรือ

น

สวนที่เหลือ สมาชิกสามารถนำไ

ปขายเพื่อสรางรายได

ชุมชนมีแหลงอาหารที่มีประโยช

นและปลอดภัย

กระบวนการ

สมาชิกนำเห็ดที่ไดสงใหกับสหก

รณตามขอตกลง

ชวงเดือนที่

1-12

ของโครงการ

สมา

ชิกมี

เห็ดไ

วบริ

โภค

ในค

รัวเรื

อน

สวน

ที่เห

ลือ 

สมา

ชิกส

ามา

รถน

ำไป

ขาย

เพื่อ

สรา



อางอิง

วัตถุประสงค

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีดำเนินงาน / กระบวนการ ชวงเวลาที่จัดกิจกร

รม

ผลลัพธ/ผลผลิต

สมาชิกมีเห็ดไวบริโภคในครัวเรือ

น

สมาชิกสามารถนำเห็ดที่เหลือมา

จำหนายใหกับสหกรณ

และชุมชน

งรา

ยได

ชุมช

นมีแ

หลง

อาห

ารที่

มีปร

ะโย

ชนแ

ละป

ลอด

ภัย

1, 2 กิจกรรม

“กลับคืน”

วัตถุประสงคของกิจกรรม

เพื่อนำผลกำไรจากการจัดสหกร

ณเปนเงินหมุนเวียน ในชุมชน

เพื่อใหโครงการไดดำเนินงานตอ

เนื่องไป เปนการสรางสุขภาพแล

ะรายไดใหกับคนในชุมชน

กลวิธีดำเนินงาน

ใหคณะกรรมการในชุมชนมีสวน

เกี่ยวของ

ตอยอดการดำเนินงานและขยาย

ผล

ไปสูผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ

 สามารถดำเนินงานโครงการได

ตอเนื่องไปเรื่อยๆ สรางสุขภาพแ

ละรายไดใหกับคนในชุมชน

กระบวนการ

ชวงเดือนที่

11–12

ของโครงการ

วางแผน พิจ

ารณาปรับปรุ

งการดำเนินง

าน เสนอแน

ะและสรุปรา

ยงานตอผูสนั

บสนุนทุนวิจั

ย



อางอิง

วัตถุประสงค

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกลวิธีดำเนินงาน / กระบวนการ ชวงเวลาที่จัดกิจกร

รม

ผลลัพธ/ผลผลิต

ตั้งคณะกรรมการที่ชุมชนมีสวนเ

กี่ยวของ

วางแผน พิจารณาปรับปรุงการด

ำเนินงาน เสนอแนะและสรุปรา

ยงานตอผูสนับสนุนทุนวิจัย

 

 

 ลงชื่อ ...............................................................  ลงชื่อ ...............................................................

( ดร.ปรัชญา นวนแกว  )  (..............................................................)

 หัวหนาโครงการวิจัย   ผูบังคับบัญชา/คณบดี
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