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รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม

โครงการ การขับเคลือ่ นเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผูร้ ่วมโครงการ
คณาจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

คานา
โครงการการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี เป็ นโครงการบริการวิชาการที่ได้ รับ
การสนั บ สนุ นงบประมาณแผ่ นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็ นโครงการที่มีวั ตถุ ป ระสงค์ ให้
ความรู้ เ กี่ยวกับ เกษตรทฤษฎี ใ หม่ แ ก่ เ กษตรกร จั งหวั ดนนทบุ รี อย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม และเพื่ อ
สนับสนุ นองค์ความรู้ แ ละวิ ทยาการสมัยใหม่ด้านการผลิตพื ช ด้ านการผลิตสัตว์ ธุรกิจเกษตร ส่งเสริ ม
การเกษตร ป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม และด้ านสหกรณ์ให้ แก่เกษตรกร จังหวัดนนทบุรี อันจะยังประโยชน์ต่อ
โดยมีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 104 คนในการดาเนินการดังกล่าว ขอขอบคุณผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องทุกภาค
ส่วนทั้งวิทยากร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ ผู้บริหารหน่วยง่น และเกษตรกรทุกคน ที่ทาให้ โครงการบริ การวิชา
การแก่สงั คมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคาและคณะ
กันยายน 2560

สารบัญ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กาหนดการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ปั ญหาและอุปสรรค
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ก: แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
ข: บันทึกข้อความและคาสังต่
่ างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินงานโครงการฯ
ค: เนื้ อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
ง: ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
จ: ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ
ฉ: รายชื่อ / ทีอ่ ยู่ทีส่ ามารถติดต่อได้ของผูเ้ ข้ารับ
บริการวิชาการโครงการฯ

หน้า
1
1
1
1
2
4
4

รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เกี่ยวกับการจัดพื้ นที่ดินเพื่ อการอยู่ อาศัยและมีชีวิตอย่ างยั่งยืน โดยมีแบ่ งพื้ นที่เป็ นส่วน ๆ ได้ แก่ พื้ นที่
น้า พื้ นที่ดิน เพื่ อ เป็ นที่นาปลู ก ข้ า ว พื้ นที่ดินสาหรั บปลู กพื ช ไร่ และที่สาหรั บ อยู่ อ าศั ยและเลี้ ยงสัตว์ ใน
อัตราส่วน 3:3:3:1 เป็ นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและนา้ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหลักการคือ การแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็ น 4 ส่วน ส่วนแรกนั้น ให้ ขุดสระ
กักเก็บนา้ จานวน 30% ของพื้ นที่ท้ังหมด เนื่องจากการเกษตร จาเป็ นต้ องใช้ นา้ ส่วนที่สอง ให้ ปลูกข้ าว
จานวน 30% ของพื้นที่เพราะครอบครัวต้ องกินต้ องใช้ สาหรับเป็ นแหล่งอาหารหลัก ส่วนที่สาม ให้ ปลูกไม้
ผล ไม้ ยืนต้ น เก็บดอกผลไว้ กินไว้ ขาย เสริมสร้ างรายได้ ส่วนหนึ่งอีกทาง และส่วนที่ส่ี เป็ นพื้ นที่สาหรับใช้
สร้ างสิ่งปลูกสร้ าง เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จานวน 10% ของพื้นที่ จานวนสัดส่วนของพื้นที่
นี้ท้งั หมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละสภาพพื้นที่ ปัจจุบันกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ ริเริ่ มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่ อผลั กดันให้ เกษตรกรปรั บเปลี่ ยนจากการทาเกษตร
เชิงเดี่ยวไปสู่การทาการเกษตรผสมผสานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ เกษตรกรยืนอยู่ได้ ด้วยตนเอง
ดั ง นั้ นสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละสหกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ซึ่ งเป็ น
สถาบั น การศึ ก ษาเพี ยงหนึ่ งเดี ยวที่เ กี่ยวข้ องด้ านการเกษตรในจังหวั ดนนทบุรี จั ดว่ า เป็ นส่วนหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาที่มีหน้ าที่ร่วมสนับสนุ นการดาเนินงาน ติดตามเยี่ยมเยียน ให้ คาปรึกษาแนะนาเกษตรกร
อย่างเหมาะสม สนับสนุ นองค์ความรู้แ ละวิ ทยาการสมัยใหม่ด้านการผลิตพื ช ด้ านการผลิตสัตว์ ธุรกิจ
เกษตร ส่งเสริ มการเกษตร ป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม และด้ านสหกรณ์ เพื่ อส่งเสริ มให้ เกษตรกรที่เข้ าร่ วม
โครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ในจั ง หวั ดนนทบุ รี มีคุ ณ ภาพชี วิ ตดี ข้ ึน และน าไปสู่การชั กชวนหรื อแนะน า
เกษตรกรรายอื่นให้ ทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ความรู้ เ กี่ ย วกับ เกษตรทฤษฎี ใหม่ แ ก่ เกษตรกร จั งหวั ดนนทบุ รี อย่ า งถู กต้ อ งและ
เหมาะสม
2. เพื่ อสนับสนุ นองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ด้านการผลิ ตพื ช ด้ านการผลิตสัตว์ ธุรกิจ
เกษตร ส่งเสริมการเกษตร ป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม และด้ านสหกรณ์ให้ แก่เกษตรกร จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี

กาหนดการดาเนินโครงการ
1. จัดอบรมโครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตร จานวน
3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ครั้ งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมนนทรีย์ ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัดนนทบุรี

- ครั้ งที่ 2 วั นที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุ มตลาดขวั ญ ชั้น 4
ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
- ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลา
กลาง จังหวัดนนทบุรี
2. จัดอบรมโครงการการสร้ างสรรค์ส่อื เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ าเกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือ วันที่
21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุ ม 331 อาคารสัมมนา 2 มหวิ ทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
1. การอบรมหัวข้ อ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตร
ตอนที่ 1
1. จานวนผู้เข้ ารับบริการวิชาการ 76 คน แบ่งเป็ นเพศหญิง 35 คน เพศชาย 41 คน
2. อายุเฉลี่ยของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ 48.07 ปี อายุน้อยสุด 22 ปี และอายุมากสุด 76 ปี
3. วุฒิการศึกษาผู้เข้ าร่วมโครงการ เฉลีย่ 3.53 ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 15 คน
ร้ อยละ19.74 มัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 13 คน ร้ อยละ 17.11 มัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 9 คน ร้ อยละ 11.84 ปริญญาตรี 21 คน ร้ อยละ 27.63 สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 7
คน ร้ อยละ 9.21 ป.4 จานวน 3 คน ร้ อยละ 3.95 อนุ ปริญญา จานวน 3 คน ร้ อยละ 3.95
ปวส. จานวน 3 คน ร้ อยละ 3.95 และ ปวช. จานวน 2 คน ร้ อยละ 2 2.63
4. อาชีพของผู้เข้ ารับบริการวิชาการอาชีพ เฉลี่ย 2.84 ข้ าราชการ/พนักงานของรัฐ จานวน 19
คน ร้ อยละ 25.00
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วมโครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการ
ทางการเกษตร
ระดับความ/
รายละเอียด
การแปรผล
ความเข้าใจ
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ า
3.38
มาก
และการบริการทางการเกษตร ก่อน เข้ าร่วมโครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ า
4.26
มากที่สุด
และการบริการทางการเกษตร หลัง เข้ าร่วมโครงการ
3. สามารถนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้
4.11
มาก
4. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
3.96
มาก
1. ความคิดเห็นด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4.25
มากที่สุด
- ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
4.29
มากที่สุด
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
4.33
มากที่สุด
- การใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรมของวิทยากร
4.33
มากที่สุด

2. ความคิดเห็นด้านการบริการจัดการ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- ความพร้ อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- การให้ บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม
สรุปภาพรวมในการฝึ กอบรม

4.26
4.30
4.33
4.28
4.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ 3 การฝึ กปฏิบัติวิธกี ารวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตร
ระดับความ/
รายละเอียด
การแปรผล
ความเข้าใจ
1. ความคิดเห็นด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4.34
มากที่สุด
- ประสบการณ์ในการฝึ กปฏิบัติของวิทยากร
4.32
มากที่สุด
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
4.38
มากที่สุด
- การใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่ายของวิทยากร
4.33
มากที่สุด
2. ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ
- สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีมาสู่การฝึ กปฏิบัติ
4.21
มากที่สุด
- การฝึ กปฏิบัติตรงกับความต้ องการ
4.21
มากที่สุด
- ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติ
4.18
มาก
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึ กปฏิบัติ
4.21
มากที่สุด
- การให้ บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดฝึ ก
4.22
มากที่สุด
ปฏิบัติ
4.33
มากที่สุด
สรุปภาพรวมในการฝึ กอบรม
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการวิชาการที่มีต่อภาพรวมของโครงการ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ความรู้ เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตรระดับมากถึงมากที่สุดร้ อยละ 87.80 และผู้เข้ าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการฝึ กปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตร
ระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 86.60
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- อยากให้ ผ้ ูบรรยายเข้ าไปบรรยายในพื้นที่ของเกษตรกรหรือในแปลงทดลองจริง
- อยากให้ มีการจัดอบรมให้ ตรงกับความต้ องการเกษตรกรและให้ เกิดประโยชน์โดยตรงเช่นนี้อกี
- ให้ ค วามรู้ ท่ีไ ด้ รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้ ฝึ กปฏิบั ติ ต รงไปเผยแพร่ ถ่ า ยทอดได้ วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น
ผลตอบแทนสินค้ า บริการทางเกษตรกร

2. การอบรมหัวข้ อการสร้ างสรรค์ส่อื เพื่อประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าเกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือ
ตอนที่ 1
1. จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 28 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 20 คน
2. วุฒิการศึกษาผู้เข้ าร่วมโครงการ เฉลี่ย 3.61 ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 2 คน
ร้ อยละ 7.14 มัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 4 คน ร้ อยละ 14.29 มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 2
คน ร้ อยละ 7.14 ปริญญาตรี 17 คน ร้ อยละ 60.71 สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน ร้ อยละ 7.14
และอนุปริญญา จานวน 1 คน ร้ อยละ 3.57
3. ผู้เข้ าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 47.25 ปี อายุน้อยสุด 23 ปี และอายุมากสุด 63 ปี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วมโครงการ
รายละเอียด
1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้ างสรรค์ส่อื เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ า
เกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือ ก่อน เข้ าร่วมโครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตวิดีทศั น์ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าและ
บริการการเกษตรด้ วยสมาร์ทโฟน หลัง เข้ าร่วมโครงการ
1. ด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
- การใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรมของวิทยากร
2. ด้านการบริการจัดการ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- การให้ บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัด
อบรม

ระดับความ/
ความเข้าใจ
3.50

การแปรผล
มาก

4.36

มากที่สุด

4.61
4.57
4.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.50
4.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการบริการสังคมเรื่อง การสร้ างสรรค์ส่อื ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าเกษตรด้ วย
โทรศัพท์มือถือ
รายละเอียด
3. ด้านเนื้ อหากิจกรรม
3.1 สถานการณ์การสื่อสาร/พฤติกรรมของผู้ใช้ งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยเทคนิคการออกแบบ
โปสเตอร์และการถ่ายภาพเพื่อนาเสนอเบื้องต้ น
3.2 ทักษะการถ่ายภาพและการคิดคาโปรย
3.3 การใช้ แอพพลิเคชั่นเพื่อผลิตโปสเตอร์ออนไลน์
3.4 เทคนิคการโพสท์ประชาสัมพันธ์และการ
นาเสนอผลงาน
4. ฝึ กปฏิบตั ิ

ระดับความ
พึงพอใจ

การแปรผล

ระดับการนา
ไปใช้ประโยชน์

การแปรผล

4.39

มากที่สดุ

4.36

มากที่สดุ

4.32
4.36
4.43

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.32
4.32
4.39

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.1 สถานการณ์การสื่อสาร/พฤติกรรมของผู้ใช้
งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยเทคนิคการ
ออกแบบโปสเตอร์และการถ่ายภาพเพื่อนา
เสนอเบื้องต้ น
4.2 ทักษะการถ่ายภาพและการคิดคาโปรย
4.3 การใช้ แอพพลิเคชั่นเพื่อผลิตโปสเตอร์ออนไลน์
4.4 เทคนิคการโพสท์ประชาสัมพันธ์และการ
นาเสนอผลงาน
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึ กอบรม

4.43

มากที่สดุ

4.43

มากที่สดุ

4.43
4.39
4.43

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.39
4.39
4.43

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.82

มากที่สดุ

4.82

มากที่สดุ

4. ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการวิชาการที่มีต่อภาพรวมของโครงการ
ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมโครงการการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่อง
การสร้ า งสรรค์ส่ ือ เพื่ อ ประชาสัม พั น ธ์สิน ค้ า เกษตรด้ ว ยโทรศั พท์มือ ถือ ระดั บ มากถึ งมากที่สุ ดร้ อ ยละ
96.40 และในระดับการนาไปใช้ ประโยชน์ระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 96.40
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ควรจะมีเวลามากกว่านี้
- เป็ นการอบรมที่นากลับไปใช้ ได้ จริง
- ควรเพิ่มเวลาของ Workshop ให้ มากกว่านี้ เวลาที่เหมาะสมควรอยู่ในเวลา 2 วัน
- มีการฝึ กอบรมเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ความรู้ท่ไี ด้ รับประยุกต์ใช้ งานได้ ฝึ กปฏิบัติตรงไปเผยแพร่ถ่ายทอดได้ วิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทนสินค้ า บริการทางเกษตรกร
- อยากให้ มีการจัดอบรมให้ ตรงกับความต้ องการเกษตรกรและให้ เกิดประโยชน์โดยตรงเช่นนี้อกี
- อยากให้ ผ้ ูบรรยายเข้ าไปบรรยายในพื้นที่ของเกษตรกรหรือในแปลงทดลองจริง

5. สรุปค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้ จ่าย)
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร 156,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน 47,700 บาท
1.2 ค่าใช้ สอย 34,700 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
20,075 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ จริง 102,475 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้ อ 1-7 สามารถหาข้ อมูลได้ จากแบบประเมินโครงการฯหรือแบบสอบถาม)

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
สินค้ าและบริการทางการเกษตร” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ด้านการ
ผลิตพืช ด้ านการผลิตสัตว์ ธุรกิจเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม และด้ านสหกรณ์ให้ แก่
เกษตรกร จังหวัดนนทบุรี โดยมีผ้ ู เข้ าร่ วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้ แก่ เกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ จังหวัดนนทบุรี จานวน 76 คน การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลตอบแทนระหว่างรายได้ กบั ต้ นทุน

ในกระบวนการผลิ ตประกอบด้ ว ยต้ นทุ น ผั นแปร ต้ น ทุ น คงที่ ต้ น ทุ น ทั้งหมด รายได้ รายได้ สุทธิ ก าไร
ต้ นทุนค่าเสียโอกาส ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุ บันสุทธิ ดัชนีกาไร พร้ อมทั้งสูตรการคานวณ ในการ
ฝึ กอบรมวิทยากรได้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรมมีการฝึ กปฏิบัติควบคู่ไปกับการฟั งบรรยาย ซึ่งได้ รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจากผู้เข้ าร่ วมโครงการในการทากิจกรรมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ในภาพรวม
ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมาก ร้ อยละ 86.60
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการการสร้ างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์สินค้ า
เกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มีความรูแ้ ละเข้าใจเครื่องมือและกระบวนการสร้าง
สรรค์สื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ เข้าใจวิธีการในการถ่ายภาพและการตกแต่ งด้วยโทรศัพท์มือถือ และ
สามารถสร้างสรรค์สื่ออย่างง่าย และเข้าในเทคนิคการเผยแพร่ในสื่อต่างๆได้ โดยมีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ ได้ แก่ เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี จานวน 28 คน การอบรมครั้ง
นี้ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการถ่ า ยภาพ การใช้ แอปพลิ เคชั นสาหรั บ ตกแต่ งภาพถ่ า ย และการการผลิ ตสื่อ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้ าเกษตร ในการฝึ กอบรมวิทยากรได้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมอบรมมีการฝึ กปฏิบัติควบคู่ไปกับการ
ฟังบรรยาย ซึ่งได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากผู้เข้ าร่วมโครงการในการทากิจกรรมและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ในภาพรวมผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมาก ร้ อยละ
96.40

ปั ญหาและอุปสรรค
ไม่มี

ภาคผนวก ก
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการการขับเคลือ่ นเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี
(แผนงานที่ 2)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคา
1.ความสาคัญของโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เกี่ยวกับการจัดพื้ นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่ งพื้ นที่เป็ นส่วน ๆ ได้ แก่ พื้ นที่
น้า พื้ นที่ดิน เพื่ อ เป็ นที่นาปลู ก ข้ า ว พื้ นที่ดินสาหรั บปลู กพื ช ไร่ และที่สาหรั บ อยู่ อ าศั ยและเลี้ ยงสัตว์ ใน
อัตราส่วน 3:3:3:1 เป็ นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและนา้ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหลักการคือ การแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็ น 4 ส่วน ส่วนแรกนั้น ให้ ขุดสระ
กักเก็บนา้ จานวน 30% ของพื้ นที่ท้ังหมด เนื่องจากการเกษตร จาเป็ นต้ องใช้ นา้ ส่วนที่สอง ให้ ปลูกข้ าว
จานวน 30% ของพื้นที่เพราะครอบครัวต้ องกินต้ องใช้ สาหรับเป็ นแหล่งอาหารหลัก ส่วนที่สาม ให้ ปลูกไม้
ผลไม้ ยืนต้ น เก็บดอกผลไว้ กินไว้ ขาย เสริ มสร้ างรายได้ ส่วนหนึ่งอีกทาง และส่วนที่ส่ี เป็ นพื้ นที่สาหรั บใช้
สร้ างสิ่งปลูกสร้ างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จานวน 10% ของพื้นที่ จานวนสัดส่วนของพื้นที่น้ ี
ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่ มหรือลด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสภาพพื้นที่ ปั จจุ บันกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ ริเริ่ มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่ อผลั กดันให้ เกษตรกรปรั บเปลี่ ยนจากการทาเกษตร
เชิงเดี่ยวไปสู่การทาการเกาตรผสมผสานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ เกษตรกรยืนอยู่ได้ ด้วยตนเอง
ดั ง นั้ นสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละสหกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ซึ่ งเป็ น
สถาบั น การศึ ก ษาเพี ยงหนึ่ งเดี ยวที่เ กี่ยวข้ องด้ านการเกษตรในจั งหวั ดนนทบุ รี จั ดว่ า เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สถาบันการศึกษาที่มีหน้ าที่ร่วมสนับสนุ นการดาเนินงาน ติดตามเยี่ยมเยียน ให้ คาปรึกษาแนะนาเกษตรกร
อย่างเหมาะสม สนับสนุ นองค์ความรู้แ ละวิ ทยาการสมัยใหม่ด้านการผลิตพื ช ด้ านการผลิตสัตว์ ธุรกิจ
เกษตร ส่งเสริ มการเกษตร ป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม และด้ านสหกรณ์ เพื่ อส่งเสริ มให้ เกษตรกรที่เข้ าร่ วม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในจั ง หวั ดนนทบุ รี มีคุณ ภาพชี วิ ตดีข้ ึน และน าไปสู่การชั กชวนหรื อแนะน า
เกษตรกรรายอื่นให้ ทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร จังหวัดนนทบุรี อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
2.2 เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ด้านการผลิตพืช ด้ านการผลิตสัตว์ ธุรกิจ
เกษตร ส่งเสริมการเกษตร ป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม และด้ านสหกรณ์ให้ แก่เกษตรกร จังหวัด
นนทบุรี
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มเป้ าหมาย: เเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี
3.2 ปริมาณกลุ่มเป้ าหมาย : 100 ราย
3.3 พื้นที่กลุ่มเป้ าหมาย: จังหวัดนนทบุรี

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ และเชิญชวนผู้สนใจเข้ าร่วมโครงการ
4.3 รวบรวมรายชื่อและประสานงานในรายละเอียดข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
4.4 กาหนกดิจกรรมในการอบรม
4.5 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการฝึ กอบรม
4.6 จัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้ในหัวข้ อที่กาหนด
5. ผลการดาเนินงาน (ให้เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้ อหาวิชาการ/ความรู ้
พร้อมภาพประกอบทีใ่ ช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป)
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้(โดยสังเขป)
5.1.1 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร
การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะพิจารณาจากผลตอบแทนระหว่างรายได้ กับต้ นทุนในกระบวนการผลิต
ประกอบด้ วย
1. ต้ น ทุ น ผั น แปร หมายถึ ง ต้ น ทุ น การผลิ ตที่เ ปลี่ ยนแปลงไปตามปริ มาณการผลิ ต โดยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการใช้ ปัจจัยผันแปรในการผลิต ดังนั้น จึงทาให้ สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ ได้
ในช่วงระยะเวลาการผลิตหนึ่งๆ ต้ นทุนผันแปร สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ต้ นทุนผันแปรที่
เป็ นเงินสดและที่ไม่เป็ นเงินสด
1.1 ต้ นทุนผันแปรที่เป็ นเงินสด หมายถึง ต้ นทุนผันแปรที่ผ้ ูผลิตจ่ายออกไปจริงเป็ นเงินสด เช่น
ค่าจ้ างแรงงาน ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ ย ค่าวัสดุอุปกรณ์การปลูก ตลอดจนค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้ น
1.2 ต้ นทุนผันแปรที่ไม่เป็ นเงินสด หมายถึง ต้ นทุนผันแปรที่ผ้ ูไม่ได้ จ่ายออกไปจริงเป็ นเงินสด
ซึ่งเป็ นค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เป็ นของผู้ผลิตเอง เช่น ค่าแรงงานในครัวเรือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่เี กษตรกร
ผลิตได้ เองหรือได้ รับมาฟรี เป็ นต้ น
2. ต้ นทุ นคงที่ หมายถึง ต้ นทุ นการผลิ ตที่ไม่ เปลี่ ยนแปลงไปตามปริ มาณของผลผลิ ตไม่ว่าจะ
ผลิตผลผลิตเป็ นปริมาณมากน้ อยเท่าไรก็ตาม ผู้ผลิตจะต้ องเสียต้ นทุนในจานวนที่คงที่เพราะเป็ นค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ในช่ วงระยะเวลาของการผลิ ตนอกจากนี้ยังแบ่ งต้ นทุนคงที่ออกได้ อีก 2 ประเภท คือ
ต้ นทุนคงที่ท่เี ป็ นเงินสดและไม่เป็ นเงินสด
2.1 ต้ นทุนคงที่ท่เี ป็ นเงินสด หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องจ่ ายในรูปของเงินสดในจานวนคงที่
เช่น ค่าเช่าที่ดิน และค่าภาษีท่ดี ิน เป็ นต้ น
2.2 ต้ นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด หมายถึง ค่าใช้ จ่ายจานวนคงที่ท่ผี ้ ูผลิตไม่ได้ จ่ายจริงในรูปของเงิน
สด หรื อเป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ประเมิน เช่ น ค่าสึกหรอ หรื อค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์การแปรรูป และค่าใช้
ที่ดินกรณีเป็ นที่ดินของตนเอง แต่ต้องประเมินตามอัตราเช่าที่ดินในท้ องถิ่นนั้น เป็ นต้ น
3. ต้ นทุนทั้งหมด หมายถึง ต้ นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็ นเงินสด และไม่เป็ นเงินสด ซึ่งประกอบ
ไปด้ วย ต้ นทุนคงที่ท้งั หมด และต้ นทุนผันแปรทั้งหมด
4. รายได้ หมายถึง รายได้ ท้งั หมดที่ได้ รับจากการผลิตผลิตผลทางการเกษตรต่อปี การผลิต ซึ่ง
เท่ากับปริมาณผลผลิตทั้งหมด คูณด้ วยราคาของผลผลิตที่ได้ รับ
5. กาไร หมายถึง ผลต่างระหว่าง รายได้ - ต้ นทุน
จากแนวความคิดที่กล่าวมา สามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการได้ ดังต่อไปนี้
ต้ นทุนทั้งหมด
=
ต้ นทุนผันแปรทั้งหมด + ต้ นทุนคงที่ท้งั หมด

ต้ นทุนผันแปร

=
ค่าพันธุ์ + ค่าปุ๋ ยคอก + ปุ๋ ยชีวภาพ + ค่าปุ๋ ยเคมี + ค่า
สารเคมีกาจัดวัชพืชและปราบศัตรูพืช + ค่าแรงงานที่เป็ นเงินสด
+ ค่าแรงงานที่ไม่เป็ นเงินสด + ค่านา้ มันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม
อุ ป กรณ์ + ค่ า เสี ย โอกาสเงิ น ลงทุ น ในปั จ จั ย ผั น แปร + ค่ า
เบ็ดเตล็ด
ต้ นทุนคงที่
=
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าใช้ ท่ดี ิน + ค่าภาษีท่ดี ิน + ค่า
เสียโอกาสของเงินลงทุน + ดอกเบี้ยเงินกู้
ผลตอบแทนทั้งหมด
=
จานวนผลผลิตทั้งหมด x ราคาที่ขายเป็ นกิโลกรัม
รายได้ สทุ ธิ
=
รายได้ ท้งั หมด – ต้ นทุนผันแปรทั้งหมด
กาไร
=
รายได้ ท้งั หมด – ต้ นทุนทั้งหมด
ผลตอบแทนเหนือต้ นทุนที่เป็ นเงินสด =รายได้ ท้งั หมด – ต้ นทุนที่เป็ นเงินสด
ทั้งหมด
ผลตอบแทนทั้งหมด
=
รายได้ ท้งั หมด – ต้ นทุนที่เป็ นเงินสดและไม่เป็ นเงินสด
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
ในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ทางการเงินเพื่อจัดลาดับความสาคัญในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้ง
เพื่อให้ การตัดสินใจลงทุนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภ าพนั้น ต้ องอาศัยเครื่องมือทางการเงินเข้ ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ โดยมีการจัดทาประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อน แล้ วนามา
คานวณผ่านเครื่องมือต่างๆที่สาคัญ ได้ แก่
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
3. ค่าดัชนีกาไร (Profitability Index: PI)
ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หมายถึง ระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงินสดรั บ
สุทธิจากโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ ายสุทธิพอดี หรื อกล่ าวได้ ว่าการลงทุนไม่มีกาไรและไม่ขาดทุน
นั่นเอง ระยะเวลาคืนทุนเป็ นเครื่องมือในการประเมินความเป็ นไปได้ ของการลงทุนอย่างง่ายและไม่ซับซ้ อน
เป็ นการประเมินคร่ า วๆ และรวดเร็วเหมาะกับเม็ดเงิน ลงทุ นจานวนไม่ มาก อย่างไรก็ตามการคานวณ
ระยะเวลาคืนทุ นมีจุดอ่อนตรงที่ไม่ ได้ นาเรื่ องค่ าของเงินตามเวลามาพิ จารณาและไม่ ให้ ความสาคั ญ กับ
กระแสเงินสดที่ได้ รับภายหลังระยะเวลาคืนทุน
สูตรการคานวณ
ระยะเวลาคืนทุนสามารถคานวณได้ จากสูตรต่อไปนี้
ระยะเวลาคืนทุน = เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มโครงการ - กระแสเงินสดรับสุทธิรายปี สะสมไป
เรื่อยๆจนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มโครงการเท่ากับศูนย์
เกณฑ์การตัดสินใจ
โดยทั่วไปเกณฑ์ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่น้ันจะพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนที่คานวณได้ เปรี ยบ
เทียบกับระยะเวลาที่ยอมรั บได้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับว่าโครงการนั้นๆมีความ

ต้ องการเงินต้ นคืนกลับมาในช่วงเวลาใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าระยะเวลา 5 ปี คือระยะเวลาที่โครงการต้ องการ
เงินต้ นกลับคืนมา การตัดสินใจจะเป็ นดังนี้
หาก ระยะเวลาคืนทุน ≤ 5 ปี ก็ตดั สินใจลงทุน
หาก ระยะเวลาคืนทุน> 5 ปี ก็ตดั สินใจไม่ลงทุน
วิ ธีก ารค านวณระยะเวลาคื น ทุ น นี้ เป็ นการพิ จ ารณาอย่ า งคร่ า วๆ และมี ค วามสะดวกในการ
เปรียบเทียบหรือจัดลาดับโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ก การคืนทุนเร็วจะช่วยให้ โครงการมีสภาพ
คล่ องดีข้ ึนและมีความเสี่ยงน้ อยลง แต่กม็ ีจุดอ่อนตรงที่ไม่ได้ นาเรื่องค่าของเงินตามเวลามาพิ จารณาและ
ไม่ให้ ความสาคัญกับกระแสเงินสดที่ได้ รับภายหลังระยะเวลาคืนทุน
5.1.2 การสร้างสรรค์สือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ
เนื้อหาสาระในการให้ ความรู้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ พื้นฐานการนาเสนอ การถ่ายภาพนิ่ง และ
การตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้ าเกษตร พร้ อมทั้งการแนะนาอุปกรณ์สาคัญที่มีการใช้ งานจริ ง
ในการผลิตสื่อภาพนิ่งด้ วยมือถือ ประกอบกับการสาธิต แนะนาการใช้ งานอย่างรอบด้ าน ทั้งข้ อดีข้อสียและ
การดูแลรักษา รวมไปถึงการจัดสตูดิโอเพื่อถ่ายภาพด้ วยอุปกรณ์ง่ายๆใกล้ ตัวต้ นทุนต่า และมีการฝึ กปฏิบัติ
จริงท้ ายการอบรมในแต่ละช่ วงโดยวิทยากรหลักและวิทยากรประจากลุ่มที่ให้ คาแนะนาผู้เข้ ารับการอบรม
อย่างใกล้ ชิด สรุปได้ ดังนี้
1. พื้ นฐานการนาเสนอ: วิ ทยากรเริ่ มต้ นบรรยายเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ ในการประชาสัมพั นธ์ว่าได้ แก่
อะไรบ้ าง สื่อมีความสาคัญอย่างไนในชีวิตประจาวัน สื่อที่ผ้ ูเข้ าร่วมอบรมควรจะรู้จัก และคนไทยในปั จจุ บัน
เสพสื่ออย่างไร ช่วงเวลาไหน เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการอบรมฯ มีความเข้ าใจในสื่ออย่างถูกต้ องและเหมาะสม
รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพ
2. การถ่ายภาพนิ่ง: วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการในการสร้ างสื่ออย่างง่าย
และข้ อพึงปฏิบัติ 9 ประการที่จะถ่ายภาพด้ วยมือถือได้ ดีย่งิ ขึ้น พร้ อมยกตัวอย่าง ดังนี้
- รู้จักมือถือที่เราใช้
- รู้ว่าจะบันทึกอะไร
- ถ่ายภาพเก็บไว้ ท้งั แนวตั้งและแนวนอน
- จัดองค์ประกอบด้ วยจุดตัด 9 ช่อง
- เพิ่มความเด่นด้ วยจุดนาสายตา
- ถ่ายให้ เส้ นขอบฟ้ าหรือเส้ นนอนของภาพขนานกับขอบภาพ
- เว้ นที่ว่างสาหรับตัวหนังสือ
- แบบจะเด่น ถ้ าฉากหลังไม่รก
- เพิ่มความเด่นด้ วยความสว่างและสีต่างกัน
3. การตกแต่ ง ภาพเพื่ อ การประชาสัม พั น ธ์สิน ค้ า เกษตร: วิ ท ยากรแนะน าผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมถึ ง
application ที่ใ ช้ ใ นการสร้ า งสื่ อ อย่ า งง่ า ย มี 2 โปรแกรม คื อ โปรแกรม line camera ที่มี ฟั ง ก์ ชั น การ
ปรับแต่งภาพบุคคล ใช้ งานง่าย แจกฟรีท้งั ในระบบ ios และ ระบบ android และ โปรแกรม snap seed ที่มี
ฟังก์ชันการปรับแต่งสีละเอียด ไม่ซับซ้ อน ปรับตกแต่งภาพได้ สวยงาม มีความละเอียดของภาพสูง แจกฟรี
ทั้งในระบบ ios และ ระบบ android

4. วิทยาการให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรมฯ ทดลองถ่ายภาพสินค้ าเกษตร ผลิตภัณฑ์ของตนเองที่นามาจาก
บ้ าน และสิ่งของที่สนใจ โดยใช้ ข้ อพึงปฏิบัติ 9 ประการ ที่วิทยากรได้ บรรยายให้ ฟัง โดยผู้เข้ าร่ วมอบรมฯ
สามารถใช้ เวลาในการถ่ายภาพที่ต้องการคนละ 30 นาที
5. วิทยากรให้ ผ้ ูเข้ าร่วมอบรมเสนอผลงานการตกแต่งภาพของตน พร้ อมทั้งอธิบายความหมายของ
ภาพที่ ต้ อ งการสื่ อ ว่ า คื อ อะไร จากนั้ น วิ ท ยากรและผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมท่ า นอื่ น จะช่ ว ยกั น วิ จ ารณ์ แ ละให้
ข้ อเสนอแนะ พร้ อมทั้งแลกเปลี่ยนข้ อมูลกัน
5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
5.2.1 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร
ในการดาเนินโครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตรสามารถ
ดาเนินการได้ ตามเป้ าหมายทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้
1) จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 76 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 35 คน และเพศหญิง 41 คน
2) ผู้เข้ าร่วมโครงการมีอายุเฉลีย่ 48.07 ปี อายุน้อยสุด 22 ปี และอายุมากที่สดุ 76 ปี
3) ระดับความรู้/ความเข้ าใจก่อนเข้ าร่วมการอบรมมีความรู้ในระดับมาก หลังเข้ าร่วมการ
อบรมมีความรู้ในระดับมากที่สดุ
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) ผู้เข้ าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตรระดับมากถึง
มากที่สดุ ร้ อยละ 87.80
- ในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการฝึ กปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตรระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 86.60
3) ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมนนทรีย์ ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
- ครั้ งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมตลาดขวัญ
ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
- ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมตลาดขวัญ ชั้น
4 ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
5.2.2 การสร้างสรรค์สือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ
ในการดาเนินโครงการการสร้ างสรรค์ส่อื เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ าเกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือสามารถ
ดาเนินการได้ ตามเป้ าหมายทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้
1) จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 28 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 20 คน
2) ผู้เข้ าร่วมโครงการมีอายุเฉลีย่ 47.25 ปี อายุน้อยสุด 23 ปี และอายุมากที่สดุ 63 ปี
3) ระดับความรู้/ความเข้ าใจก่อนเข้ าร่วมการอบรมมีความรู้ในระดับมาก หลังเข้ าร่วมการ
อบรมมีความรู้ในระดับมากที่สดุ

2) ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
1) ผู้เข้ าร่ วมการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมการสร้ างสรรค์ส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์
สินค้ าเกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 96.40
- ในภาพรวมผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ ในระดับการนาไปใช้ ประโยชน์ระดับ
มากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 96.40
3) ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
- วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ อง 331 อาคารสั ม มนา 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
โครงการการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรีได้ รับงบประมาณในการจัดอบรมให้
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และผู้ท่สี นใจ ทั้งหมด 156,800 บาท และได้ มีการใช้ งบประมาณจริงเท่ากับ 102,475
บาท

ตัวชี้ วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการในกระบวนการให้ บริการ
3. เชิงเวลา : ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ กาหนด
4. เชิงต้ นทุน :ต้ นทุน/ค่าใช้ จ่ายของการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมตาม งบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้ อยละของผู้เข้ ารับบริการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ:ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการโครงการวิชาการแก่สงั คม

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้ น
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ

คน
100
ร้ อยละ
86
ร้ อยละ
100
บาท 156,800
ร้ อยละ
ร้ อยละ

84
86

6. ผูร้ บั บริการ/หน่วยงาน ได้รบั ความรู/้ ประโยชน์ ดังนี้
6.1 ผู้รับบริการได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธกี ารการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและ
การบริการทางการเกษตร
6.2 ผู้รับบริการมีความเข้ าใจในการนาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและการบริการทาง
การเกษตรไปใช้
6.3 ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความรู้ และเข้ า ใจเครื่ อ งมื อ และกระบวนการสร้ างสร้ างสรรค์ ส่ื อ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าเกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือ
6.4 ผู้รับบริการสามารถสร้ างสรรค์ส่อื ด้ วยมือถืออย่างง่าย และเผยแพร่ในสื่อต่างๆได้
7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ
- ความรู้ท่ไี ด้ รับประยุกต์ใช้ งานได้ ฝึ กปฏิบัติตรงไปเผยแพร่ถ่ายทอดได้ วิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทนสินค้ า บริการทางเกษตรกร
- อยากให้ มีการจัดอบรมให้ ตรงกับความต้ องการเกษตรกรและให้ เกิดประโยชน์โดยตรงเช่นนี้อกี
- อยากให้ ผ้ ูบรรยายเข้ าไปบรรยายในพื้นที่ของเกษตรกรหรือในแปลงทดลองจริง
- เป็ นการอบรมที่นากลับไปใช้ ได้ จริง
- การฝึ กอบรมเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

104

91.50
100
102,475
90.5

91.50

8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจยั

9. การจัดทาโครงการการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตรจากการ
บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการ พัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตร
และ/หรือการวิจยั ดังนี้
ชื่อเรือง
การให้บริการวิชาการแก่สงั คม

ผลงานทีน่ าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการการเรียน
การสอน/การวิจยั
โครงการการขับเคลื่อนเกษตร 91418 ชื่อชุดวิชา
ทฤษฎีใหม่ หัวข้ อ การวิเคราะห์ ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริม
ต้ นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและ การเกษตร
บริการทางการเกษตร
โครงการการขั บ เคลื่ อ นเกษตร 1. บูรณาการการเรียนการสอน
ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ โ ค ร ง ก า ร ก า ร ชุ ด วิ ช า 91349 สารสนเทศ
สร้ างสรรค์ส่ ือเพื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ และสื่ อ ที่ ใ ช้ ในงานส่ ง เสริ ม
สินค้ าเกษตรด้ วยโทรศัพท์มือถือ การเกษตร
2. บูรณาการการเรียนการสอน
ชุ ดวิ ชา 91418 ประสบการณ์
วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

หลักฐาน

......................................................................................................
หมายเหตุ แบบฟอร์มสรุปฯ ข้ อ 1-7 จัดทาประมาณ 3-5 หน้า (พร้อมไฟล์แนบ) เพื่อนาขึ้นเว็บไซด์
ต่อไป

ภาคผนวก ข
บันทึกข้ อความและคาสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานโครงการฯ

ภาคผนวก ค
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย

กาหนดการ
โครงการอบรมการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร
ณ ห้องประชุมนนทรีย ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เวลา
8.00-9.00 น.
9.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

16.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้ นทุนและผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตร โดยอาจารย์ ดร.
ศิรส ทองเชื้อ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และวิทยาการจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บรรยายและกิจกรรมกลุ่มฝึ กปฏิบัติ เรื่อง วิธกี ารวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตร โดยอาจารย์ ดร.ศิรส ทอง
เชื้อ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และวิทยาการจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายและกิจกรรมกลุ่มฝึ กปฏิบัติ เรื่อง วิธกี ารวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนสินค้ าและบริการทางการเกษตร(ต่อ) โดยอาจารย์ ดร.ศิรส
ทองเชื้อ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และวิทยาการจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปผลการอบรม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

ตารางกิจกรรมการสร้างสรรค์สือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัน/เวลา
21 สิงหาคม 2560
8.30-9.00
9.00-10.45

10.45-11.00
11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.45

14.45-15.00
15.00-16.00

กิจกรรม
ลงทะเบียนรับเอกสาร
เปิ ดการอบรม
-บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม
พื้นฐานการนาเสนอด้ วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
โดย ผศ.ณรัฐ รัตนเจริญ และคณะวิทยากร
อาหารว่าง
-บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม
การถ่ายภาพสินค้ าเกษตร ด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดย ผศ.ณรัฐ รัตนเจริญ และคณะวิทยากร
อาหารกลางวัน
-บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม
การใช้ แอพพลิเคชั่นในการตกแต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์
โดย ผศ.ณรัฐ รัตนเจริญ และคณะวิทยากร
อาหารว่าง
-บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม
การใช้ งานสื่อที่ผลิตแล้ วเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
โดย ผศ.ณรัฐ รัตนเจริญ และคณะวิทยากร
-สรุปกิจกรรมและส่งผลงาน

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ

1. ภาพกิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร

ภาพที่ 1 ผู้เข้ าร่วมการอบรมในโครงการลงทะเบียนเพื่อเข้ าฟังการบรรยายและฝึ กปฏิบัติ

ภาพที่ 2 วิทยากรพูดคุยและบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาในกิจกรรม

ภาพที่ 3 ผู้เข้ าร่วมอบรมสนใจการบรรยายของวิทยากร

ภาพที่ 4 ผู้เข้ าร่วมอบรมร่วมฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน

ภาพที่ 5 วิทยากรพูดคุยและให้ ข้อเสนอแนะแก่ผ้ ูเข้ าร่วมอบรม

ภาพที่ 6 วิทยากรและผู้เข้ าอบรมถ่ายภาพร่วมกัน

2. ภาพกิจกรรม การอบรมการสร้างสรรค์สือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ

ภาพที่ 1 ผู้เข้ าร่วมอบรมลงทะเบียนเข้ าร่วมงานและรับเอกสาร

ภาพที่ 2 วิทยากรบรรยายความรู้เบื้องต้ นแก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม

ภาพที่ 3 วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องพื้นฐานการถ่ายภาพแก่ผ้เู ข้ ารับการอบรม

ภาพที่ 4 วิทยากรแนะนาและบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ชี ่วยในการถ่ายภาพ

ภาพที่ 5 ผู้เข้ าอบรมทดลองใช้ มือถือถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 6 วิทยากรแนะนาและบรรยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในการตกแต่งภาพถ่าย

ภาพที่ 7 ผู้เข้ าอบรมทดลองใช้ แอปพลิเคชันในการตกแต่งภาพถ่ายด้ วยมือถือของตนเอง

ภาพที่ 8 วิทยากรแนะนา ติชม และให้ ข้อเสนอแนะผลงานของผู้เข้ าอบรม

ภาพที่ 9 วิทยากรแนะนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้ าเกษตรแก่ผ้ ูเข้ าอบรม

ภาพที่ 10 วิทยากรและผู้เข้ าอบรมถ่ายภาพร่วมกัน

ภาคผนวก จ
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ

แบบประเมินผล
โครงการการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร
*****************************************************
คาชี้แจง กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือ ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ (ตอนที่ 1-4)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ.........................ปี
3. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด  ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่นๆ ระบุ.............................................................
4. อาชีพ นักศึกษา
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
 เกษตรกร
 พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ ระบุ...............................................
ตอนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีความรู้/ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความรู้/ความคิดเห็นในระดับมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความรู้/ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความรู้/ความคิดเห็นในระดับน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความรู้/ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 1
รายละเอียด

ระดับความรู้/ความคิดเห็น
5
4
3
2
1

1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าและการ
บริการทางการเกษตร ก่อน เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าและการ
บริการทางการเกษตร หลัง เข้าร่วมโครงการ
3. สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
4. สามารถน่าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
โปรดพลิก

ตอนที่ 2 (ต่อ)
รายละเอียด

ระดับความรู้/ความคิดเห็น
5

4

3

2

1

1. ความคิดเห็นด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
- ความชัดเจนในการตอบค่าถามของวิทยากร
- การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
2. คามคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- การให้บริการและการอ่านวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม
สรุปภาพรวมในการฝึกอบรม
ตอนที่ 3 การฝึกปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมาก
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อย
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด

รายละเอียด
1. ความคิดเห็นด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของวิทยากร
- ความชัดเจนในการตอบค่าถามของวิทยากร

มีคะแนนเท่ากับ 5
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีคะแนนเท่ากับ 1

ระดับความรู้/ความคิดเห็น
5

4

3

2

1

- การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายของวิทยากร
2. ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ
- สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีมาสู่การฝึกปฏิบัติ
- การฝึกปฏิบัติตรงกับความต้องการ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ
- การให้บริการและการอ่านวยความสะดวกของคณะผู้จัดฝึกปฏิบัติ
สรุปภาพรวมในการฝึกปฏิบัติ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

แบบประเมินผล
โครงการบริการสังคม ปีงบประมาณ 2560 โครงการการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่
เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ
*****************************************************
คาชี้แจง กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือ ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็น
จริง (ตอนที่ 1-3)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด  ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
3. อายุ.........................ปี
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับปานกลาง
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 1
รายละเอียด
1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วย
โทรศัพท์มือถือ ก่อน เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้ เกี่ย วกับ การผลิ ตวิดี ทั ศ น์ ป ระชาสั ม พันธ์ สิ น ค้ าและบริ ก าร
การเกษตรด้วยสมาร์ทโฟน หลัง เข้าร่วมโครงการ
1. ด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ความชัดเจนในการตอบค่าถามของวิทยากร
- การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
2. ด้านการบริหารจัดการ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- การให้บริการและการอ่านวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม

ระดับความรู้/ความเข้าใจ
5
4
3
2
1

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการบริการสังคมเรื่อง การสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วย
โทรศัพท์มือถือ
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมาก
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อย
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด

ชื่อกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

มีคะแนนเท่ากับ 5
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีคะแนนเท่ากับ 1

ระดับการนาไปใช้ประโยชน์
5 4 3 2 1

3. ด้านเนื้อหากิจกรรม
3.1 สถานการณ์ ก ารสื่ อ กสาร/พฤติ ก รรม
ของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อที่ของไทย เทคนิค
การออกแบบโปสเตอร์และการถ่ายภาพเพื่อ
น่าเสนอเบื้องต้น
3.2 ทักษะการถ่ายภาพและการคิดค่าโปรย
3.3 การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อผลิตโปสเตอร์
ออนไลน์
3.4 เทคนิคการโพสท์ประชาสัมพันธ์
และการน่าเสนอผลงาน
4 ฝึกปฏิบัติ
4.1 สถานการณ์การสื่อกสาร/พฤติกรรม
ของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อที่ของไทย
เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์และการ
ถ่ายภาพเพื่อน่าเสนอเบื้องต้น
4.2 ทักษะการถ่ายภาพและการคิดค่าโปรย
4.3 การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อผลิตโปสเตอร
ออนไลน์
4.4 เทคนิคการโพสท์ประชาสัมพันธ์
และการน่าเสนอผลงาน
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรม
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อ / ที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ ของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ
โครงการการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี

