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รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการอบรมความรูใ้ นการแปรรูปและเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
ยุคเกษตรกรรม 4.0
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร. ธารงเจต พัฒมุข
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผูร้ ่วมโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
นางสาวสุกญ
ั ญา สุขวุฒิ

ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

คานา
โครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่ มมู ลค่ าสินค้ าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 เป็ น
โครงการ เพื่ อให้ เกษตรกรมีความรู้ เกี่ยวกับทิศ ทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0 และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ให้ ตอบสนองความต้ องการของตลาด โดยเป็ นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มี
ผู้เข้ าร่วมทั้งสิ้น 36 คน
โครงการฝึ กอบรมดังกล่าว สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ด้ วยความร่ วมมืออันดีย่ิงจากคณะ
วิทยากร และผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมที่ต้ังใจ สนใจ มีความกระตือรือร้ นในการร่ วมกิจกรรมต่างๆที่คณะ
วิทยากรได้ จัดขึ้น
ผู้ดาเนินโครงการหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโครงกรนี้จะเป็ นประโยชน์แก่เข้ าร่วมโครงการทุก
ท่าน ในการนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริงต่อไป

อาจารย์ ดร. ธารงเจต พัฒมุข
หัวหน้ าโครงการ
สิงหาคม 2560

สารบัญ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กาหนดการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ปั ญหาและอุปสรรค
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก :
ภาคผนวก ข :
ภาคผนวก ค :
ภาคผนวก ง :
ภาคผนวก จ :
ภาคผนวก ฉ :

หน้า
1
1
1
2
2
4
4

แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
บันทึกข้ อความและคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานโครงการฯ
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ
รายชื่อ/ที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ ของผู้เข้ ารับบริการวิชาการโครงการ…

รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบ “เศรฐกิจ 1.0”
ที่เน้ นด้ านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้ นอุตสาหกรรมเบา และ ประเทศไทย 3.0” ที่
เน้ นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งทาให้ ประเทศไทยติดอยู่ในกับดัก รายได้ ปานกลาง ความเหลื่อมลา้ และการ
พั ฒ นาที่ไม่ ส มดุ ล ซึ่ งรั ฐ บาลชุ ด ปั จ จุ บั น ต้ อ งการปฏิ รู ป เพื่ อ เปลี่ ย นผ่ านจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้ นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม ดังนั้นรัฐบาลจึงต้ องกาหนดแนวทางการ
ขั บ เคลื่ อ นภาคเกษตรของประเทศไทยในยุ ค Thailand 4.0 คื อ การเน้ นเศรษฐกิ จ ภาคเกษตรที่
ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม เช่น การทาเกษตรยุคใหม่ (Smart famer) การทาธุรกิจเกษตรแบบ Smart
enterprises and Startup และ การใช้ แรงงานที่มีทักษะสูง โดยการปฎิรูปภาคเกษตรกรรมจะมุ่งเน้ น
การพัฒนาคนในภาคเกษตร เช่น เสริมสร้ างทักษะและศักยภาพเกษตรกร รวมถึงสถาบันการเกษตรให้
ทันกับการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ การพั ฒนาทรัพยากรและโครงสร้ างพื้ นฐาน
เช่น พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรให้ สอดคล้ องและ
เพียงพอกับพื้นที่ และที่สาคัญคือการพัฒนาสินค้ าเกษตร โดยเน้ นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้ า
เกษตรและเพิ่ มมูลค่าด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผลงานวิจัยและการสร้ างนวัตกรรมให้ สามารถแข่งขันได้
ซึ่งตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ใี ห้ ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมรวมทั้ง
การท่องเที่ยว
โดยทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) โดยกาหนดให้ ภาคการเกษตรไทยจะต้ องบรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตร
ก้ าวไกลด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรั พยากรการเกษตร
มีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก 4 ข้ อ คือ 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ มีความมั่นคง
2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 3) ส่งเสริมการผลิตสินค้ าเกษตรที่มีคุณภาพ
ตลอดโซ่ อุ ป ทานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด และส่ งเสริ ม งานวิ จั ย เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมเพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ 4) ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร สิ่งแวดล้ อ ม และ
โครงสร้ างพื้นฐานทางการเกษตร อย่างสมดุลและยั่งยืน
จังหวัดนนทบุ รี เป็ นจั งหวัดในภาคกลางโดยมีพ้ ื นที่ ที่ใช้ ทาการเกษตร ประมาณ 401.87
ตร.กม. โดยผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ได้ แก่ ข้ าว กล้ วยไม้ ตัดดอก ดอกพุด มะลิ ผัก และไม้ ผล
เช่น ทุเรียน มะพร้ าวอ่อน มังคุดเป็ นต้ น โดยมีประชากรที่ทางานด้ านการเกษตร ประมาณ 30,700 คน
(ศูนย์ข้อมูลด้ านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี)
การพั ฒนาศักยภาพการผลิตสินค้ าเกษตร การแปรรูปขั้นต้ น จะเป็ นการให้ เกษตรกรในเขตจังหวัด
นนทบุ รี ได้ บู ร ณาการองค์ ความรู้ ทางด้ านการเกษตร โดยใช้ ภูมิ ป ระจาท้ องถิ่ น และงานวิจั ยมาใช้
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและสรรค์สร้ างนวัตกรรมทางการเกษตร ที่จะนาไปสู่การยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตร เสริ มสร้ างศักยภาพเกษตรกรในส่วนของกระบวนการผลิต และการแปรรูป ให้ สามารถเพิ่ ม

มูลค่าสินค้ าตั้งแต่กลางนา้ ไปยังตลาดปลายทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็ นการเพิ่มโอกาสการ
แข่งขันทางการตลาด
ดั งนั้ น สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ แ ละสหกรณ์ ซึ่ งเล็งเห็น ความส าคั ญ การพั ฒ นาในภาค
การเกษตร ทั้งทางด้ านชุ ม ชน พั ฒ นาคน ให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในทิศ ทางการดาเนิ น งานในภาค
เกษตรกรรมยุค Thailand 4.0 และ จึงขอเสนอการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ
“อบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายมีความรู้เกี่ยวกับทิศทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0
2. เพื่ อให้ เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายมีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้ ตอบสนองความ
ต้ องการของตลาด

กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรในเขตจังหวัดนนทบุรี

กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ตาบลบางใหญ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบรี

ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
ผลการดาเนินโครงการ
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้เข้ารับการอบรม
1. จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 36 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 19 คน
2. ผู้เข้ าร่วมโครงการมี อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน - คน ร้ อยละ อายุ 30- 40 ปี
จานวน 3 คน ร้ อยละ 8.33 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 6 คน ร้ อยละ 16.67 อายุ 51 – 60 ปี
จานวน 13 คน ร้ อยละ 36.11 อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 14 คน ร้ อยละ 38.89
3. วุฒิการศึกษาผู้เข้ าร่วมโครงการ ประถมศึกษา จานวน 29 คน ร้ อยละ 80.56
มัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 2 คน ร้ อยละ 5.56 มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 4 คน
ร้ อยละ 11.11 ปวช/ปวส. จานวน 1 คน ร้ อยละ 2.78
4. อาชีพปัจจุบัน ทานาจานวน 26 คน ร้ อยละ 72.22 ทาสวนผลไม้ (เช่น มะม่วง
ทุเรียน) จานวน 2 คน ร้ อยละ 5.56 ทาไร่ (เช่น ข้ าวโพด ถั่ว มันสาปะหลัง) จานวน 1 คน ร้ อย
ละ 2.78 ทาสวนยางพารา จานวน 1 คน ร้ อยละ 2.78 ค้ าขาย (เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ สารเคมี
เกษตร)จานวน 2 คน ร้ อยละ 5.56 ไม่มีอาชีพ จานวน 4 คน ร้ อยละ 11.11

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกีย่ วกับการจัดอบรม
รายละเอียด
1. เนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าว
2. เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตร
3. เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิธกี ารถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
5. เอกสารประกอบการอบรม
6. การให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่
7. ระยะเวลาในการจัดอบรม 1 วัน
8. สถานที่ท่ใี ช้ อบรม
9. อาหารว่างและอาหารกลางวัน
10. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มตี ่อโครงการนี้
ตอนที่ 3 ความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรม
รายละเอียด
1. ก่อน เข้ ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าวในระดับใด
2. หลัง เข้ ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าวในระดับใด
3. ก่อน เข้ ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับการ
เพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตรในระดับใด
4. หลัง เข้ ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม
มูลค่าสินค้ าเกษตรในระดับใด
5. ก่อนเข้ ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใด
6. หลัง เข้ ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใด

ระดับความพอใจ
4.14
4.36
4.22
4.11
4.42
4.56
4.03
4.47
4.50
4.52

การแปรผล
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

ระดับความรู ้
3.78

การแปรผล
ปานกลาง

4.06

มาก

3.89

ปานกลาง

4.00

มาก

3.83

ปานกลาง

4.08

มาก

ตอนที่ 4 การนาไปใช้ประโยชน์จากการอบรม
รายละเอียด

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์

การแปรผล

1. ความรู้เกี่ยวกับการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าว
2. ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตร
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การนาไปใช้ ประโยชน์ภาพรวมที่มตี ่อโครงการนี้

4.42
4.43
4.42
4.50

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

5. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม

- ในภาพรวม ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดฝึ กอบรมโครงการอบรมความรู้ใน
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 90.4 และการ
นาไปใช้ ประโยชน์ ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 90

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ควรจัดให้ มีการอบรมการแปรรูปแบบนี้ กระตุ้นให้ เกษตรกรเป็ นระยะ ๆ เรื่อยๆ เพื่อการ
สร้ างแรงบันดาลใจ และมีภาคปฏิบัติด้วย
สรุปค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้ จ่าย)
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร 55,740 บาท
1.1 ค่าตอบแทน 16,700 บาท
1.2 ค่าใช้ สอย
20,000บาท
1.3 ค่าวัสดุ
9,000บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ จริง 45,700 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้ อ 1-7 สามารถหาข้ อมูลได้ จากแบบประเมินโครงการฯหรือ
แบบสอบถาม)

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
โครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 เป็ น
โครงการ ที่ให้ เกษตรกรมีความรู้ เกี่ยวกับ ทิศทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0 และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ให้ ตอบสนองความต้ องการของตลาด ผลการดาเนินโครงการในภาพรวม
ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมโครงการบริการสังคมเรื่อง ความรู้ในการแปรรูป
และเพิ่ มมูลค่าสินค้ าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 ระดับมากที่สุดร้ อยละ 90.4 และการนาไปใช้
ประโยชน์ ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 90

ปั ญหาและอุปสรรค
ไม่มี

ภาคผนวก ก : แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของ มสธ.
โครงการอบรมความรูใ้ นการแปรรูปและเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0
(แผนงานที่ 2)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร. ธารงเจต พัฒมุข

1. ความสาคัญของโครงการ

ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบ “เศรฐกิจ
1.0” ที่เน้ นด้ านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้ นอุตสาหกรรมเบา และ ประเทศไทย
3.0” ที่เน้ นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งทาให้ ประเทศไทยติดอยู่ในกับดัก รายได้ ปานกลาง ความเหลื่อม
ลา้ และการพัฒนาที่ไม่สมดุล ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันต้ องการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย
3.0 ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งเน้ น เศรษฐกิ จ ที่ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม ดั งนั้ น รั ฐบาลจึ งต้ อ ง
ก าหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นภาคเกษตรของประเทศไทยในยุ ค Thailand 4.0 คื อ การเน้ น
เศรษฐกิจภาคเกษตรที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม เช่น การทาเกษตรยุคใหม่ (Smart famer) การ
ท าธุร กิจ เกษตรแบบ Smart enterprises and Startup และ การใช้ แ รงงานที่ มี ทัก ษะสู ง โดย
การปฎิรูป ภาคเกษตรกรรมจะมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคนในภาคเกษตร เช่ น เสริ มสร้ างทักษะและ
ศักยภาพเกษตรกร รวมถึงสถาบั นการเกษตรให้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ การพัฒนาทรัพยากรและโครงสร้ างพื้ นฐาน เช่น พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรให้ สอดคล้ องและเพียงพอกับพื้นที่ และที่สาคัญคือการ
พั ฒนาสินค้ าเกษตร โดยเน้ นการพั ฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้ าเกษตรและเพิ่ มมูลค่าด้ วยภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ผลงานวิ จัย และการสร้ างนวัต กรรมให้ สามารถแข่ งขัน ได้ ซึ่ งตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ใี ห้ ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมรวมทั้งการท่องเที่ยว
โดยทิศทางการพั ฒนาภาคการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ปี พ.ศ. 2560-2564) โดยกาหนดให้ ภาคการเกษตรไทยจะต้ องบรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตร
ก้ าวไกลด้ วยเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชี วิตเกษตรกรมีคุณ ภาพ ทรั พยากร
การเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก 4 ข้ อ คือ 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้ มีความมั่นคง 2) พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 3) ส่งเสริมการผลิต
สินค้ าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดโซ่ อุปทานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด และส่งเสริม

งานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่ อน ามาใช้ ป ระโยชน์ 4) ส่งเสริ ม ให้ มี การบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม และโครงสร้ างพื้นฐานทางการเกษตร อย่างสมดุลและยั่งยืน
จังหวัดนนทบุรี เป็ นจังหวัดในภาคกลางโดยมีพ้ ืนที่ ที่ใช้ ทาการเกษตร ประมาณ 401.87
ตร.กม. โดยผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ได้ แก่ ข้ าว กล้ วยไม้ ตัดดอก ดอกพุด มะลิ ผัก และ
ไม้ ผล เช่น ทุเรียน มะพร้ าวอ่อน มังคุดเป็ นต้ น โดยมีประชากรที่ทางานด้ านการเกษตร ประมาณ
30,700 คน (ศูนย์ข้อมูลด้ านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนนทบุ รี) การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ตสิน ค้ าเกษตร การแปรรูป ขั้น ต้ น จะเป็ นการให้
เกษตรกรในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้ านการเกษตร โดยใช้ ภูมิประจา
ท้ องถิ่น และงานวิจัยมาใช้ เพื่ อให้ เกิดการพั ฒนาและสรรค์สร้ างนวัตกรรมทางการเกษตร ที่จะ
นาไปสู่การยกระดับผลผลิตทางการเกษตร เสริมสร้ างศักยภาพเกษตรกรในส่วนของกระบวนการ
ผลิต และการแปรรูป ให้ สามารถเพิ่ มมูลค่าสินค้ าตั้งแต่กลางน้า ไปยังตลาดปลายทางได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็ นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด
ดังนั้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ซึ่ งเล็งเห็นความสาคัญ การพัฒนาในภาค
การเกษตร ทั้งทางด้ านชุมชน พัฒนาคน ให้ มีความรู้ความเข้ าใจในทิศทางการดาเนินงานในภาค
เกษตรกรรมยุ ค Thailand 4.0 และ จึ งขอเสนอการด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สังคม
โครงการ “อบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0”
2.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับทิศทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0
2. เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้ ตอบสนองความ
ต้ องการของตลาด

3.

กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรในเขตจังหวัดนนทบุรี

4.

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 จัดประชุมทีมงาน
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ
4.3 จัดการอบรม

5.

ผลการดาเนินงาน
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกร อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็ นเกษตรกรกลุ่มปลูกข้ าว ทาง
ผู้จัดทาโครงการได้ มีนโยบายส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณ ฑ์จากข้ าวของเกษตรกรในชุ มชน โดยมี
วัตถุประสงค์ของการแปรรูปอาหาร เพื่อการถนอมอาหารให้ ใกล้ เคียงของสด ชะลอและป้ องกันการ
เสื่อมเสีย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่มี ีความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และ
เพิ่มมูลค่าให้ กบั วัตถุดิบ
หลักเกณฑ์ท่ดี ีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย
1. สถานที่ต้งั และอาคารผลิต ป้ องกันการปนเปื้ อนข้ ามจากภายนอก ภายในอาคารการผลิต
สู่กระบวนการผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการผลิต ต้ องมีความเหมะสม ไม่หลุดลอก
แข็งแรง ทนทาน ทาความสะอาดได้ ป้ องกันการปนเปื้ อน
3. การควบคุมการผลิต เช่น ลดอันตรายเบื้องต้ น ลดหรือยับยั้งโดยทาลายเชื้อจุลินทรีย์
และป้ องกันการปนเปื้ อนซา้ โดยการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ แยกระหว่างของสุก
และของดิบ
4. การสุขาภิบาลในการผลิต เช่น นา้ ใช้ ในระบบ ต้ องมีภาชนะรองรับและการกาจัด ต้ องมี
การระบายนา้ ทิ้งและสิ่งโสโครก บริเวณที่แปรรูปอาหารต้ องมีห้องส้ วม และอ่างล้ างมือที่
สะอาด
5. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน เช่น ควบคุม และรักษาความสะอาดของบุคคล
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่อาหาร
6. การบารุงรักษาและทาความสะอาด เช่น อาคาร ห้ องครัว
ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าว (ข้ าวแตนธัญพืช)
รายการ
ข้ าวตังแห้ งทอดกรอบ
นา้ ตาลปี๊ บ
แบะแซ
นา้ มะขาม
ธัญพืช (งา เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง)
พริกป่ น

ปริมาณ (กรัม)
60
30
30
20
15
1.5

ปริมาณ (%)
38
19
19
13
10
1

กระบวนการผลิต
1. หุงข้ าวกับนา้ สมุนไพรที่เตรียมไว้ เช่น นา้ อัญชัณ นา้ ขมิ้น นา้ ใบเตยเพื่อให้ ข้าวเกิดสีสนั ที่
ต้ องการ
2. นาข้ าวที่หุงเสร็จแล้ วไปตากแดดให้ แห้ ง
3. นาข้ าว นา้ สมุนไพรที่ตากแดดแล้ วไปทอดด้ วยนา้ มันปาล์มโดยใช้ กระทะทองเหลือง
4. เตรียมนา้ ปรุงรสโดยมีส่วนผสมของ นา้ ตาลปี๊ บ แบะแซ นา้ มะขามเปี ยก และพริก
5. นา้ ข้ าวที่ทอดแล้ ว นา้ ปรุงรส และเมล็ดธัญพืช มาผสมคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน ขั้นตอนนี้ต้องทา
ในขณะอุ่นอยู่
6. นาข้ าวมาปั้นขึ้นรูปตามที่ต้องการ
การเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
การสร้ างมูลค่าเพิ่มสินค้ าเกษตร หมายถึง การนาผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจาก
ลักษณะเดิมไป เป็ นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้ อน ซึ่งอาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ ต่าง
ไปจากเดิมเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค ซึ่งมีท้งั สินค้ าเกษตรด้ านที่ไม่ใช่อาหารและด้ าน
อาหาร ด้ านอาหารจะมีกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารเข้ ามาเกี่ยวข้ องทาให้ สนิ ค้ ามีราคาและ
มูลค่ามากกว่าที่เคยมี ลดปั ญหาผลผลิตล้ นตลาด ช่วยส่งเสริมให้ เกิดอาชีพ ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
สินค้ าเกษตรลดลง เพราะสินค้ าเกษตรมีลักษณะที่ใหญ่และกินเนื้อที่มาก (Bulky) จึงทาให้ ค่าใช้ จ่าย
ในการขนส่งสินค้ าเกษตรเป็ นรายการหนึ่งที่สาคัญของต้ นทุนการตลาด การแปรรูปก่อให้ เกิดธุรกิจ
ต่อเนื่อง เช่น โรงงานนา้ ตาล ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานคือนา้ ตาล ตามด้ วยผลพลอยได้ ได้ แก่ ชาน
อ้ อยสามารถนาไปใช้ เป็ นเชื้อเพลิง วัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษและไม้ อัด เป็ นการส่งเสริ มการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มจากสินค้ าเกษตรไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ โดย
1. การอบ หรือ ตากแห้ ง เป็ นกรรมวิธใี นการถนอมอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งทาให้ สามารถเก็บอาหาร
ไว้ ได้ นาน ขึ้น เช่น กุ้งแห้ ง ลาไยอบแห้ ง
2. การเผา คั่ว หรือทอด ผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมบริโภค เช่น นา้ พริก
3. การแช่แข็ง เช่น ข้ าวแกงทอดกึ่งสาเร็จรูปเป็ นอาหารในลักษณะแช่แข็ง เกิดขึ้นมาจากแนวคิด
ในการ พัฒนาข้ าวราดแกง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีส่วนผสมของสมุนไพรและ
เครื่องเทศหลายชนิดให้ อยู่ในรูปแบบสากล สะดวกต่อการรับประทานและเก็บรักษาได้ นาน
4. การทาเค็ม โดยหมักเกลือ อาจนาไปผึ่งแดดหรือไม่กไ็ ด้ เช่น หัวไชโป๊ ว ปลาเค็ม
5. การหมัก เช่น ปลาร้ า นา้ ปลา เต้ าเจี้ยว
6. การดอง เช่น ขิงดอง มะม่วงดอง

7. การทาให้ แห้ งโดยอาศัยธรรมชาติ อาศัยการผึ่งลม เช่น ปลา เนื้อสัตว์ เมล็ดธัญพืช ผลไม้
เช่น องุ่น กล้ วย ผัก เป็ นวิธกี ารต้ องอาศัยแสงแดดที่เพียงพอ ต้ นทุนต่า แต่อาจทาให้ อาหารแห้ งไม่
ต่อเนื่องเป็ นผลทาให้ อาหาร เน่าเสียระหว่างการรอตากแดดครั้งต่อไป
8. การฉายรังสีอาหาร เป็ นการนาอาหารไปรับรังสีจากต้ นกาเนิดรังสีในปริมาณที่เหมาะสม รังสีท่ี
ใช้ ฉายอาหารได้ แก่ รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และรังสีอเิ ล็กตรอน รังสีดังกล่าวเป็ นพลังงานชนิดหนึ่ง
สามารถใช้ ทาลายจุลินทรีย์ พยาธิและแมลงที่ปนเปื้ อนมาในอาหารได้
วิธีการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร
1. การสร้ างแบรนด์คือ มีตราสินค้ าหรือเครื่องหมายของสินค้ า ทาให้ เรามีความภาคภูมิใจใน
สินค้ าและ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้ า ทาให้ เกิดความเป็ นเอกลักษณ์ และลดการเลียนแบบ
สินค้ า ทาให้ ผ้ ูซ้ ือจดจาสินค้ าของเราได้
2. หาทางเลือกใหม่ให้ กับผลิตภัณฑ์ เช่ น การลดภาวะโลกร้ อน เป็ นกระบวนการผลิตที่ช่วยลด
ก๊าซเรือน กระจกหรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่า รวมถึงเป็ นแนวทางในการเลือกซื้อ
สิ น ค้ าที่ จ ะช่ ว ยลดภาวะ โลกร้ อน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมและตั้ งรั บ ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในการส่งออกสินค้ า ไปยังตลาดต่างประเทศที่มีมาตรการการกีดกันทาง
การค้ า และมีแนวโน้ มว่าเราอาจจะถูกกาหนดจากประเทศคู่ค้า ให้ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกบนผลิตภัณฑ์ท่จี ะส่งออกไปจาหน่ายมากขึ้น การใช้ วัตถุดิบใน กระบวนการผลิต วัตถุดิบบาง
ประเภทสามารถก่ อ ให้ เกิด ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เช่ น การเผาปู น ขาวใน กระบวนการผลิ ต
ปูนซีเมนต์ กระบวนการผลิตมีการใช้ เทคโนโลยีท่มี ีประสิทธิภาพสูง เช่น การผลิตภัณฑ์นา้ มัน ปาล์ม
โอเลอีน ชนิดบรรจุขวดและชนิดถุงเติม ตรา หยก เป็ นต้ น
3. บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ คื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ท่ีมี ก ารออกแบบโดยอาศั ยเทคโนโลยี แ ละแนวคิ ด
สร้ างสรรค์ ซึ่งมี องค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนประโยชน์ต่อการใช้ งาน ส่วนให้ ความรู้สึกถึงอารมณ์
ผู้บ ริโภค เช่ น บรรจุ ภัณ ฑ์ ชานอ้ อยเพื่ อสิ่งแวดล้ อม โดยน ากากชานอ้ อยที่เหลื อ ใช้ ในโรงงานผลิ ต
นา้ ตาลมาพัฒนาเป็ นบรรจุภัณฑ์สาหรับ อาหารเพื่อทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่ใช้ โฟม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม อัน
หมายความว่าเราจะเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้ าโภคภัณฑ์ไปสู่สนิ ค้ าเชิงนวัตกรรม แปลง่ายๆก็คือว่า
เราจะไม่ผลิตเพื่อขายกันแบบสดๆ แบบที่ผ่านมาในอดีตเพียงอย่างเดียว เช่น ปลูกข้ าวก็ไม่ใช่ว่าขาย
แบบข้ าวเปลือก แต่จะทาการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ทั้งแต่พันธุข์ ้ าวที่ปลูกจะต้ องมีการวิจัยพัฒนา เช่น
ข้ าวที่ทานแล้ วแก้ โรคนั้นโรคนี้ บารุงนั้นบารุงนี้ ทุกอย่างจะต้ องมีเรื่องราวมีคุณค่าและมูลค่า จะต้ อง
ผูกโยงกับเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และเปลี่ยนจากการเน้ นภาคการผลิตสินค้ าไปสู่การเน้ น
ภาคบริการมากขึ้น

ยุคเกษตร 4.0 มีการวางแผนภาคเกษตรระยะยาวไว้ดงั นี้
1.ส่งเสริมเกษตรกรให้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย (การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2.เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้ าเกษตรให้ เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ
3.คิดค้ นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
4.แก้ ไขปัญหาหนี้สนิ ของเกษตรกร
5.พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ ทนั สมัย
6.เน้ นทาปศุสตั ว์แปลงใหญ่ให้ ความสาคัญกับอาหารสุขภาพ
7.เพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตร
8.ปรับการผลิตให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
9.เน้ นทาวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
10.บูรณาการการทางานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ครอบคลุมทุกมิติ
5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
5.2.1 จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1. จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 36 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 19 คน
2. ผู้เข้ าร่วมโครงการมี อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน - คน ร้ อยละ อายุ 30- 40 ปี
จานวน 3 คน ร้ อยละ 8.33 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 6 คน ร้ อยละ 16.67 อายุ 51 – 60 ปี
จานวน 13 คน ร้ อยละ 36.11 อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 14 คน ร้ อยละ 38.89
3. วุฒิการศึกษาผู้เข้ าร่วมโครงการ ประถมศึกษา จานวน 29 คน ร้ อยละ 80.56
มัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 2 คน ร้ อยละ 5.56 มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 4 คน
ร้ อยละ 11.11 ปวช/ปวส. จานวน 1 คน ร้ อยละ 2.78
4. อาชีพปัจจุบัน ทานาจานวน 26 คน ร้ อยละ 72.22 ทาสวนผลไม้ (เช่น มะม่วง
ทุเรียน) จานวน 2 คน ร้ อยละ 5.56 ทาไร่ (เช่น ข้ าวโพด ถั่ว มันสาปะหลัง) จานวน 1 คน ร้ อย
ละ 2.78 ทาสวนยางพารา จานวน 1 คน ร้ อยละ 2.78 ค้ าขาย (เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ สารเคมี
เกษตร)จานวน 2 คน ร้ อยละ 5.56 ไม่มีอาชีพ จานวน 4 คน ร้ อยละ 11.11
5. ระดับความรู้/ความเข้ าใจเกี่ยวกับการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าว การเพิ่มมูลค่าสินค้ า
เกษตรก่การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเข้ าร่วมโครงการ ผู้เข้ ารับการอบรมมีความรู้ในระดับปาน
กลาง หลังเข้ าร่วมโครงการผู้เข้ ารับการอบรมมีความรู้ระดับมาก
5.2.2 ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจในด้ าน เอกสาร ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัด
ความเหมาะสมของสถานที่ และการให้ บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดกิจกรรมใน
ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 87.92
สาหรับด้ านเนื้อหาในการอบรมกิจกรรม วิธกี ารถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้ ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 84.15

ในด้ านการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมแต่ละกิจกรรม ผู้เข้ ารับการ
อบรมนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 88.46
สรุป ในภาพรวมต่อการจัดฝึ กอบรม ผู้ เข้ ารับ การอบรมมีความพึ งพอใจในระดับ มาก
ที่สดุ ร้ อยละ 90.40 และต่อการนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 90.00

5.2.3 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบรี

ตัวชี้ วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการใน
กระบวนการ ให้ บริการ
3. เชิงเวลา : ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
4. เชิงต้ นทุน : ต้ นทุน/ค่าใช้ จ่ายของการให้ บริการวิชาการแก่
สังคมตามงบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้ อยละของผู้เข้ ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการ
โครงการวิชาการแก่สงั คม
6. ผูร้ บั บริการ/หน่วยงาน ได้รบั ความรู/้ ประโยชน์ ดังนี้

รวมทั้งสิ้ น
หน่วยนับ
ผลการ
เป้าหมาย ดาเนินการ
คน

30

36

ร้ อยละ
ร้ อยละ

86
90

87.92
100

บาท

55,740

45,700

ร้ อยละ

84

ร้ อยละ

86

90
90.4

การทาการเกษตรในยุค Thailand 4.0
6.2 เกษตรกรสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดของธุรกิจสินค้ าเกษตรในท้องถิ่น
6.1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้ าใจ

7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ.
- ควรจัดให้ มีการอบรมการแปรรูปแบบนี้ กระตุ้นให้ เกษตรกรได้ ทราบเป็ นระยะ ๆ เพื่อการสร้ า ง
แรงบันดาลใจ และต้ องอบรมกระตุ้นเรื่อยๆ ควรมีภาคปฏิบัติด้วย

8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา / ผลงานวิจัย
ชุดวิชา 93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

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

หมายเหตุ แบบฟอร์มสรุปฯ ข้ อ 1-7 จัดทาประมาณ 3-5 หน้า (พร้อมไฟล์แนบ) เพื่อนาขึ้นเว็บ
ไซด์ต่อไป

ตารางการอบรมโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตาบลบางใหญ อ.บางใหญ่ จังหวัดน
นทบรี
เวลา
8.00-9.00 น.
9.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-16.15 น.

16.15-16.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
โดย อาจารย์ ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
วิทยากรกลุ่ม รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
อ.ดร.ธารงเจต พัฒนมุข
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
อาหารกลางวัน
การบรรยายและกิจกรรมกลุ่มเรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
โดย รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
วิทยากรกลุ่ม รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
อ.ดร.ธารงเจต พัฒนมุข
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
อาหารว่าง
การบรรยายและกิจกรรมกลุ่มเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
โดย อ.ดร.ธารงเจต พัฒนมุข
วิทยากรกลุ่ม รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
ปิดการอบรม

ภาคผนวก ง : ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตรยุค
เกษตรกรรม 4.0 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบรี

ภาพที่ 1 ผู้เข้ าร่วมการอบรมในโครงการลงทะเบียนเพื่อเข้ าฟังการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ

ภาพที่ 2 วิทยากรบรรยายความรู้เบื้องต้ นแก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม

วันที่ 9 มีนาคม 2560(วันแร

ภาพที่ 2 ผู้เข้ ารับการอบรมเตรียมพร้ อมสาหรับการอบรม

ภาพที่ 3 ผู้เข้ ารับการอบรมเตรียมพร้ อมสาหรับการอบรม

ภาพที่ 4 อาจารย์ ดร.ธารงเจต พัฒนมุข บรรยายเรื่อง การใช้ เมคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตร

ภาพที่ 5 ผู้เข้ ารับการอบรม อภิปรายร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธารงเจต พัฒนมุข

ภาพที่ 6

อาจารย์ ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ บรรยายและทากิจกรรมกลุ่ม

เรื่องการปแรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าว

ภาพที่ 7 ข้ าวที่ทอดแล้ วสีต่างๆ โดยใช้ สมุนไพรไทย

ภาพที่ 8 การแบ่งกลุ่มเพื่อลงมือทาข้ าวแตน พอคา

ภาพที่ 9 ข้ าวแตนที่ทาสาเร็จแล้ ว พร้ อมบรรจุภัณฑ์เพื่อรอจาหน่าย

ภาพที่ 10 วิทยากร และ ผู้เข้ ารับการอบรม ถ่ายภาพร่วมกัน

แบบประเมิน
โครงการ อบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0
ณ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 20 กรกฎาคม 2560
…………………………………………………………………………………………………………..
โปรดทาเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้เข้ารับการอบรม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ  น้อยกว่า 30 ปี  30-40 ปี  41–50 ปี  51-60 ปี
 มากกว่า
60 ปี
3. การศึกษาสูงสุด  ไม่ได้เรียนหนังสือ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่า
ปริญญาตรี
4. อาชีพปัจจุบัน
 ทานาข้าว
 ทาสวนผลไม้ (เช่น มะม่วง ทุเรียน)
 ทาไร่ (เช่น ข้าวโพด ถั่ว มันสาปะหลัง)
 เลี้ยงสัตว์ (เช่น เป็ด ไก่ หมู
ปลา)
 ทาสวนยางพารา
 ปลูกไม้โตเร็ว (เช่น ยูคาลิปตัส กระถิน
ณรงค์)
 ค้าขาย (เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารเคมีเกษตร)
 ไม่มีอาชีพ
 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดอบรม
โปรดทาเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อ
มากที่สุด มาก ปาน
น้อย
กลาง
1. เนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปข้าว
2. เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3. เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
5. เอกสารประกอบการอบรม
6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่

น้อยที่สุด

7. ระยะเวลาในการจัดอบรม 2 วัน
8. สถานที่ที่ใช้อบรม
9. อาหารว่างและอาหารกลางวัน
10. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการนี้

มีต่อหน้ าหลัง

ตอนที่ 3 ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อ

มากที่สุด

มาก

ระดับความรู้
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1. ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปข้าวในระดับใด
2. หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปข้าวในระดับใด
3. ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับใด
4. หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับใด
5. ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับการ
ทาเกษตรแบบปลอดภัยในระดับใด
6. หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับการ
ทาเกษตรแบบปลอดภัยในระดับใด
7. ก่อนเข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใด
8. หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใด
ตอนที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

หัวข้อ
1. ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าว
2. ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาก
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......ขอขอบคุณ..ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ให้ผู้จัดอบรมได้นาไปปรับปรุงสาหรับการจัดอบรมครั้ง
ต่อไป

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อ / ที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ ของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ
โครงการ

