
แบบฟอร์มที่  ๒ 
 

แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน

และ ระยะเวลา ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
 
การปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ งานด้านการขยายพันธุ์พืช งานด้านเขตกรรม งานด้านบริการ
เกษตรกรและหน่วยงาน และผู้ช่วยวิจัย โดยระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2565 
1. งานด้านการขยายพันธุ์พืช : ขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เช่น พริก มะเขือเปาะ มะเขือยาว มะเขือ

เทศ กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ชะอม ผักเหลียง ฯลฯ  
 

                               
 

2. งานด้านเขตกรรม : ท าความสะอาดโรงเรือน ก าจัดวัชพืชแปลงปลูก 
 

 
 

3. งานด้านบริการเกษตรกรและหน่วยงาน : ส่งมอบต้นกล้าผักให้แก่หน่วยงานในสังกัด 
 

 
 



 อธิบายวิธีการท าโครงงาน บทคัดย่อ การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้        
วิชาความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma. และเชื้อจุลินทรีย์ 
Bacillus subtilis. ในการปลูกมะเขือเทศจักรพันธ์ 1 ระบบปลูกในโรงเรือนและนอกโรงเรือน 
ท าการศึกษา ณ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยเก็บข้อมูลความสูงต้น จ านวนกิ่ง ความ
ยาวกิ่ง จ านวนผลผลิต และอัตราการเข้าท าลายของโรคและแมลง ทุกๆ 7 วัน จากนั้นน าข้อมูลมาหา
ค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบ (Completely Randomized Design : 
CRD) โดยมีทั้งหมด 6 การทดลอง ในระบบปลูกในโรงเรือนและนอกโรงเรือน คือ ชุดควบคุมระบบ
ปลูกนอกโรงเรือน, ใช้เชื้อรา Trichoderma. ความเข้มข้น 30 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร ระบบปลูกนอก
โรงเรือน, ใช้เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis. ความเข้มข้น 0.5 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร ระบบปลูกนอก
โรงเรือน, ชุดควบคุมระบบปลูกนอกโรงเรือน, ใช้เชื้อรา Trichoderma. ความเข้มข้น 30 กรัม/น้ า 
2.5 ลิตร ระบบปลูกในโรงเรือน และใช้เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis. ความเข้มข้น 0.5 กรัม/น้ า 
2.5 ลิตร ระบบปลูกในโรงเรือน จากผลการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตของมะเขือเทศจักรพันธ์ 1 
ด้านความสูงต้น จ านวนกิ่ง และความยาวกิ่ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ในด้านผลผลิตมีค่าความ
แตกต่างทางสถิติ ในการทดลองที่มีค่าเฉลี่ยจ านวนผลผลิตสูงที่สุด 3 ล าดับเรียงจากมากไปน้อย คือ 
การทดลองที่ 3 มีค่า 9.38 รองลงมาเป็นการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2 โดยมีค่า 9.00 และ 
7.75 ตามล าดับ อัตราการเข้าท าลายของโรค (เปอร์เซ็นต์) ในใบมะเขือเทศจักรพันธ์ 1 มีค่าความ
แตกต่างทางสถิติ ในการทดลองท่ีมีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรคสูงที่สุด 3 ล าดับเรียงจากมากไป
น้อย คือ การทดลองท่ี 1 มีค่า 22.75% รองลงมาเป็นการทดลองที่ 2 และการทดลองที่ 3 โดยมีค่า 
15.75% และ 11.00% ตามล าดับ ในการทดลองที่ 4, การทดลองที่ 5, การทดลองที่ 6 ไม่มีการ
เข้าท าลายของโรคและแมลง เนื่องจากเป็นระบบปลูกในโรงเรือนสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ 

การวางแผนการทดลอง 

ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma. และเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus 
subtilis. ในการปลูกมะเขือเทศจักรพันธ์ 1 ระบบปลูกในโรงเรือนและนอกโรงเรือน จากศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) น ามาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
แผนการทดลองแบบ (Completely Randomized Design : CRD) โดยมีทั้งหมด 6 การทดลอง 
ระบบปลูกในโรงเรือนและนอกโรงเรือน  

1. ชุดควบคุมระบบปลูกนอกโรงเรือน 
2. ใช้เชื้อรา Trichoderma. ความเข้มข้น 30 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร ระบบปลูกนอกโรงเรือน 



3. ใช้เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis. ความเข้มข้น 0.5 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร ระบบปลูก
นอกโรงเรือน 

4. ชุดควบคุมระบบในนอกโรงเรือน 
5. ใช้เชื้อรา Trichoderma. ความเข้มข้น 30 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร ระบบปลูกในโรงเรือน 
6. ใช้เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis. ความเข้มข้น 0.5 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร ระบบปลูกใน

โรงเรือน 

การด าเนินงาน 

น าเมล็ดพันธุ์เพาะในถาดหลุมขนาด 72 หลุม ใช้พีทมอสเป็นวัสดุเพาะ เมื่อต้นกล้าอายุ
ครบ 14 วัน ย้ายลงถุงเพาะช าขนาด 2×4 จากนั้นเมื่อต้นกล้าอายุครบ 30 วัน แยกออก
จากถุงเพาะช า เลือกต้นกล้าที่มีขนาดเท่ากันมาปลูกลงในกระถางขนาด 6 นิ้ว โดยมีวัสดุปลูก 
คือ แกลบดิบ + ดิน + ขุยมะพร้าว + พีทมอส อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1/4 ท าการเตรียมการ
ปลูกทั้งหมด 48 กระถาง ใส่ปุ๋ย 14 วัน ต่อ 1 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ให้น้ า
โดยระบบน้ าหยดวันละ 4 ชั่วโมง ฉีดพ่นสารขีวภัณฑ์ 7 วัน ต่อ 1 ครั้ง โดยใช้เชื้อรา 
Trichoderma. ความเข้มข้น 30 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร และเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis. 
ความเข้มข้น 0.5 กรัม/น้ า 2.5 ลิตร  

ตารางท่ี 1 การด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติงาน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล     
2. ขั้นตอนการเตรียมการทดลอง     
3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล   
4. เขียนรูปแบบโครงงาน     

 

การเก็บข้อมูล  

 เก็บข้อมูลทุกๆ 7 วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ความสูงต้น 
2. จ านวนกิ่ง 
3. ความยาวกิ่ง 
4. จ านวนผล 
5. อัตราการเข้าท าลายของโรคและแมลง (%) 

 

 



 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
 
1. สถานปะกอบการ เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการท าการเกษตรสามารถเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันก าจัดเชื้อราในอัตราท่ีเหมาะสมอย่างถูกวิธี 

2. สถานประกอบการสามารถน าองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในโครงงานสหกิจศึกษาไปเผยแพร่ให้แก่
เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจได้ 

3. สถานประกอบการ เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลและผลการด าเนินงานไปใช้ในการวาง
แผนการปลูกได้ 

 


