
โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
จ านวน .......4...... โครงการ ดังนี ้

 
 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics)    จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 
 การพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร     จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 
 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน  จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 
 เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดอบรมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559 
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โครงการบริการวิชาการ 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) 

ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 

 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อใหเ้กษตรกรและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ข้ันตอนการปลูกพืชไม่ใช้ดินไว้บริโภค

ในครัวเรือนได้ และตระหนกัถึงความปลอดภัยในการบริโภคผัก 
กลุ่มเป้าหมาย :  เกษตรกร ครู นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไป 
จ านวนคน : จ านวน 30 คน 
วันท่ีจัดอบรม : วันเสาร์ท่ี 17 และวันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2559 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์ุ กุศลสถิตย์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 
  อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร ์
ค่าลงทะเบียน : ฟรี  (มีเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน) 
สถานท่ีจัดอบรม : อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์   
เน้ือหาการฝึกอบรม : 
วันเสาร์ท่ี 17 ธันวาคม 2559 
เวลา 08.30-09.00 ลงทะเบียน ณ อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี   
                                    อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
 09.00-10.00 บรรยาย ความรู้ทั่วไปในการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน 
 10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10.15-12.15 ปฏิบัติ การประดิษฐ์ชุดปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
 12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.15-14.15 บรรยาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรคและแมลงส าหรับการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน 
 14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 14.30-15.30 ปฏิบัติ การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
 15.30-16.30 บรรยาย ระบบการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน 
 16.30-17.30 ถาม-ตอบ อภิปราย 
วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2559 
เวลา 08.30-09.00 ลงทะเบียน ณ อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี   
                                    อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
 09.00-10.00 บรรยาย การเพาะเมล็ดส าหรับระบบปลูกผักแบบไม่ใช้ดินแบบต่างๆ 
 10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10.15-12.15 ปฏิบัติ เพาะเมล็ดผักสลัด ย้ายกล้าลงระบบปลูก NFT และระบบวัสดุปลูก 
 12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.15-14.15 บรรยาย การเตรียมธาตุอาหารส าหรับการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน 
 14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 14.30-15.30 ปฏิบัติ การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร A และ B 
 15.30-16.30 บรรยาย การจัดการ และดูแลการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน 
 16.30-17.30 ถาม-ตอบ อภิปราย 



โครงการบริการวิชาการ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย 

ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี  

 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเผยแพร่ความรู้การท าผลิตภัณฑ์ขนมไทยใหก้ับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปทีม่ีความ 

สนใจ และเพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจการท าผลิตภัณฑ์ขนมไทยและการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ ์

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า กลุ่มแมบ่้าน ครู นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไป 
จ านวนคน : จ านวน 30 คน 
วันท่ีจัดอบรม : วันเสาร์ท่ี 17 และวันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2559 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชา  กาวิละ 
  อาจารยช่ื์นจิต  พงษ์พลู 
  นางสาวปิยนุช  ภูกันแก้ว 
ค่าลงทะเบียน : ฟรี  (มีเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน) 
สถานท่ีจัดอบรม : อาคาร 6 อาคารแปรรูป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์   
เน้ือหาการฝึกอบรม : 
วันที่ 17 ธันวาคม  2559 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 6 อาคารแปรรูป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 08.45 – 10.15 น. บรรยาย ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย 
 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10.30 – 12.00 น. บรรยาย  

- หน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิตขนมกลีบล าดวน และขนมลืมกลืน 
- ขั้นตอนการผลิตขนมกลีบล าดวน และขนมลืมกลืน 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติการ การผลิตขนมกลีบล าดวน   
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 14.45 – 16.15 น. แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติการ การผลิตขนมลืมกลืน 
 16.15 – 16.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม 

 
วันที่ 18 ธันวาคม  2559 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 6 อาคารแปรรูป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 08.30 – 10.00 น. บรรยาย หลักการและส่วนผสมหลักที่ใช้ในการผลิตขนมชั้น 
 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10.15 – 12.00 น. บรรยาย ขั้นตอนการผลิตขนมชั้น 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติการ การผลิตขนมชั้น 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 14.45 – 16.15 น. แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการการผลิตขนมชั้น (ต่อ) 
 16.15 – 16.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม 



โครงการบริการวิชาการ 
เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ณ อาคารแปรรปูอาหาร (อาคาร 6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานของการเสือ่มเสียของผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างการเก็บรักษา 
และเทคนิคการยืดอายุการเกบ็รกัษาของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้กับชุมชน ผูป้ระกอบการ 
หรือกลุ่มบุคคลทั่วไป 

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า กลุ่มแมบ่้าน และผู้สนใจทั่วไป 
จ านวนคน : จ านวน 30 คน 
วันท่ีจัดอบรม : วันเสาร์ท่ี 24 และวันอาทิตย์ท่ี 25 ธันวาคม 2559 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชา  กาวิละ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร  รอดอาวุธ 
  อาจารย์ช่ืนจิต  พงษ์พลู 
ค่าลงทะเบียน : ฟรี (มีเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน) 
ก าหนดการฝึกอบรม 
วันเสาร์ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เวลา 8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
 08.45 – 10.15 น. บรรยายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10.30 – 12.00 น. บรรยายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการท าเมอแรงค์ 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 14.45 – 16.15 น. แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการท ากราโนล่า  
 16.15 – 16.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม 

 
วันอาทิตย์ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

เวลา 8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 
 8.30 – 10.00 น. บรรยายวิธีการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคทางด้านบรรจุภัณฑ์ 
 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10.15 – 12.00 น. บรรยายวิธีการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคทางด้านบรรจุภัณฑ์ (ต่อ) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการท าธัญพืชอบแท่ง 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 14.45 – 16.15 น. แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการท าคอนเฟลคเคลือบคาราเมล (Cornflake  Caramel) 
 16.15 – 16.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม 

 
 



ก าหนดการ 
โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เรื่อง การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน 

วันท่ี 17 - 18 ธันวาคม 2559 
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์    

 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อใหเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าว และพืชอื่นๆ ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ปุ๋ยเคมีใหเ้หมาะสมกับสภาพดิน สามารถวิเคราะห์ดินเบื้องต้นได้ ลดต้นทุนการผลิต และใช้
ปุ๋ยเคมีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

***รับสมัครจ านวนจ ากัด 40 คน เท่าน้ัน  ฟร ีค่าลงทะเบียน*** 
(มีเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน) 

 
วันเสาร์ท่ี 17 ธันวาคม 2559 
เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม อบต.บางเคียน  

08.30-08.45 น. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
08.45-09.00 น. พิธีเปิดโครงการบรกิารวิชาการ 

 09.00-10.00 น. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดินและความต้องการธาตุอาหารของพืช  
 10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
 10.15-12.15 น. บรรยายและสาธิต เรื่อง การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ 
 12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น. บรรยาย เรื่อง การวิเคราะหป์รมิาณธาตุอาหารพืชในดิน 
 14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
 14.15-16.15 น. ปฏิบัติการวิเคราะหป์รมิาณธาตุอาหารพืชในดินด้วยชุดตรวจสอบดิน 
 16.15-16.30 น. ถาม-ตอบ อภิปราย และสรปุ 
 
วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2559 
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม อบต.บางเคียน  
 09.00-10.00 น. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคม ี
 10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

10.15-12.15 น. บรรยาย เรื่อง การผสมปุ๋ยเคมีใหเ้หมาะสมกับค่าวิเคราะห์ดนิและความ 
 12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น. บรรยาย เรื่อง การแปลผลวิเคราะห์ดินสู่การผสมปุ๋ยเคมรีายแปลง 
 14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
 14.15-16.15 น. ปฏิบัติการผสมปุ๋ยเคมีรายแปลง 
 16.15-16.30 น. ท าแบบทดสอบหลังการอบรม 

16.30-17.00 น. ถาม-ตอบ อภิปราย สรปุ และพิธีปิด 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศนูย์การศึกษาย่านมัทรี 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________อายุ______ปี 
ที่อยู่/ที่ท างาน (ระบุชื่อหน่วยงาน)__________________________________________________________ 
เลขที่__________หมู่ที่_________ถนน_______________________ต าบล__________________________ 
อ าเภอ_________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย์_______________ 
โทรศัพท์________________________________e-mail :_______________________________________ 
 
มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ดังต่อไปน้ี 
 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics)    จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย    จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 
 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน  จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 
 เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดอบรมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559 
 
 
 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพิ่มเติมอีก จ านวน____________คน ดังน้ี 

1) นาย/นาง/นางสาว______________________________________________อายุ______ปี 
2) นาย/นาง/นางสาว______________________________________________อายุ______ปี 
3) นาย/นาง/นางสาว______________________________________________อายุ______ปี 

 
 

กรุณาส่งใบสมัครถึง 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศนูย์การศึกษาย่านมัทรี  
398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 หรือ โทรสาร หมายเลข 056-278983   

หรือ e-mail : nuch_phu@hotmail.com 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิท่ี 
           คุณปิยนุช  ภูกันแก้ว 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  
 อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  056-278983  มือถือ 086-0789099 
 E-mail : nuch_phu@hotmail.com 

เวลา 09.00-16.00 น. ในวันราชการเท่าน้ัน 

 


