
ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 

ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

********************************** 

นายสุรแสง  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ  หัวหนากลุม

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด

ปราจีนบุรี กลาวตอนรับสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร  

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานกลุมแมบานเกษตรกร ซ่ึงมี

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรจากอําเภอเมือง อําเภอ

บานสราง และอําเภอกบินทรบุรี จํานวน 27 คน 

นางอุบล  มากอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชี้แจง

วัตถุประสงคโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิมทักษะ

การใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรภาค

ตะวันออก เพ่ือใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรไดรับความรู

ภาษากัมพูชา ข้ันพ้ืนฐาน และสามารถพัฒนาเปนแหลง

เรียนรูดานภาษากัมพูชา ในกลุมแมบานเกษตรกรของ

จังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการอบรมการถายทอดและเพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาให

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันออก ไดรับความอนุเคราะหวิทยากร

จากสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยนาง

อรทัย  สมใส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 

การดําเนินการ และการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู

โครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาให

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันออก โดยนางชุติกาญจน  เพียร

ธรรม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  กลุมสงเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัด

ระยอง  

 



วิทยากรไดถายทอดความรูภาคทฤษฎี

ใหแกสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร ตามหลักสูตร 

สมาชิกทุกคนไดจัดทําบทเรียน และนําเสนอในท่ี

อบรมฯ ท่ีกลุมดําเนินกิจกรรมแปรรูปเสื่อกก ลูก

ประคบ กระเปาจากผา และขนมกะหรี่พัฟ เปนตน  

 

 

การจัดอบรมฯ เม่ือไดรับการถายทอดความรูจาก

วิทยากรแลว สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 

จังหวัดระยอง ไดจัดทําแบบทดสอบความรูแกผูเขาอบรมฯ 

เพ่ือใหทราบขอมูลวามีความเขาใจมากนอยเพียงใด โดย 

นางสาวรุงทิวา  วงศรักษงาน นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรปฏิบัติการ  จากผลการทดสอบผูท่ีไดรับคะแนน

เต็ม 15 คะแนน จํานวน 3 คน  คะแนน 14 คะแนน 

จํานวน 5 คน คะแนนระหวาง 10 – 13 คะแนน จํานวน 10 คน  และคะแนนระหวาง 7 – 9 

คะแนน จํานวน 9 คน 

 

นายสุรแสง  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ  หัวหนากลุม

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด

ปราจีนบุรี  มอบรางวัลแกผูเขารวมการอบรมฯ ท่ีมีผล

การทดสอบคะแนนสูงสุด 

 

ผูเขารวมโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิม

ทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร

ภาคตะวันออก ของจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 



ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 

ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

********************************** 

นายวิบูลย  ไชยวรรณ  หัวหนากลุม

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงาน

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาวตอนรับ

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร  เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงานกลุมแมบานเกษตรกร ซ่ึงมี

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรจากอําเภอเมือง 

อําเภอราชสาสน อําเภอแปลงยาว อําเภอ

บานโพธิ์ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอทาตะเกียบ อําเภอสนามชัยเขต อําเภอคลองเข่ือน อําเภอบาง

คลา  อําเภอทาตะเกียบ และอําเภอบางปะกง จํานวน 33 คน 

นางอุบล  มากอง นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชี้แจง

วัตถุประสงคโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิม

ทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรภาคตะวันออก เพ่ือใหสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรไดรับความรูภาษากัมพูชา ข้ันพ้ืนฐาน และ

สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานภาษากัมพูชา ในกลุมแมบานเกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในการจัดโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิม

ทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร

ภาคตะวันออก ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยนางอรทัย  สมใส 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุมยุทธศาสตร

และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 

การดําเนินการ และการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการ

เรียนรูโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิมทักษะการใช

ภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันออก 

โดยนางชุติกาญจน  เพียรธรรม  นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  



วิทยากรไดถายทอดความรูภาคทฤษฎีใหแกสมาชิก

กลุมแมบานเกษตรกร ตามหลักสูตร สมาชิกทุกคนไดจัดทํา

บทเรียน และ

นําเสนอในท่ี

อบรมฯ ท่ีกลุม

ดําเนินกิจกรรม

แปรรูปปลาซิวแกว  ปลาสามรส ปลาทูเค็ม ขนมไข กระยา

สารท ขาวสาร ขาวหอมมะลิแดง ดอกไมประดิษฐจาก

ผาลูกไม และเสื้อชั้นในสตรี เปนตน  

      การจัดอบรมฯ เม่ือไดรับการถายทอดความรูจากวิทยากรแลว สํานักสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ไดจัดทําแบบทดสอบ

ความรูแกผูเขาอบรมฯ เพ่ือใหทราบขอมูลวามีความ

เขาใจมากนอยเพียงใด โดย นางสาวรุงทิวา  วงศรักษ

งาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จากผล

การทดสอบผูท่ีไดรับคะแนนเต็ม 15 คะแนน จํานวน 5 

คน  คะแนน 14 คะแนน จํานวน 6 คน คะแนน

ระหวาง 10 – 13 คะแนน จํานวน 10 คน  และ

คะแนนระหวาง 7 – 9 คะแนน จํานวน 12 คน 

นายวิบูลย  ไชยวรรณ  หัวหนากลุมสงเสริม

และพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มอบรางวัลแกผูเขารวมการอบรมฯ ท่ีมีผล

การทดสอบคะแนนสูงสุด 

 

 

 

ผูเขารวมโครงการจัดอบรมการถายทอดและ

เพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรภาคตะวันออก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 



 

ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 

ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

          นายวิชิตร  ชวยพิทักษ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริม

และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  กลาวเปด

การอบรมโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิมทักษะการ

ใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร จังหวัด

นครนายก 

    นายสุรสิงห  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ  เกษตร

จังหวัดนครนายก กลาวตอนรับสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกร  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานกลุมแมบาน

เกษตรกร ทุกอําเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัด

นครนายก ผูใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

อบรมฯ ครั้งนี้  ซ่ึงมีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรจาก

อําเภอเมือง อําเภอบานนา อําเภอองครักษ และ

อําเภอปากพลี  จํานวน 26 คน  

นางอุบล  มากอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ

กลุ มสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชี้แจง

วัตถุประสงคโครงการจัดอบรมการถายทอดและ

เพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุม

แมบานเกษตรกรภาคตะวันออก เพ่ือใหสมาชิก

กลุมแมบานเกษตรกรไดรับความรูภาษากัมพูชา 

ข้ันพ้ืนฐาน และสามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรู

ดานภาษากัมพูชา ในกลุมแมบานเกษตรกรของจังหวัดนครนายก 

ในการจัดโครงการจัดอบรมการถายทอดและ

เพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรภาคตะวันออก ไดรับความอนุเคราะหวิทยากร

จากสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด โดย นางอรทัย  สมใส 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุม

ยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 



 

การดําเนินการ และการขับเคลื่อนการจัด

กระบวนการเรียนรูโครงการจัดอบรมการถายทอด

และเพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุม

แมบานเกษตรกรภาคตะวันออก โดยนางชุติ

กาญจน  เพียรธรรม  นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ  กลุมสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  

วิทยากรไดถายทอดความรูภาคทฤษฎีใหแก

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร ตามหลักสูตร สมาชิกทุก

คนไดจัดทําบทเรียน และนําเสนอในท่ีอบรมฯ ท่ีกลุม

ดําเนินกิจกรรมแปรรูปกลวยมวน ขนมโมจิ กระทอน

แชอ่ิม มะเขือเทศแชอ่ิม กลวยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ 

และพรมเช็ดเทา เปนตน ซ่ึงพรมเช็ดเทาเปนสินคา

สงออกประเทศกัมพูชา 

การจัดอบรมฯ เม่ือไดรับการถายทอด
ความรูจากวิทยากรแลว สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ไดจัดทํา
แบบทดสอบความรูแกผูเขาอบรมฯ เพ่ือใหทราบ
ขอมูลวามีความเขาใจมากนอยเพียงใด โดย 
นางสาวรุงทิวา  วงศรักษงาน นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ  จากผลการทดสอบผูท่ี
ไดรับคะแนนเต็ม 15 คะแนน จํานวน 7 คน  

คะแนน 14 คะแนน จํานวน 5 คน คะแนนระหวาง 10 – 13 คะแนน จํานวน 10 คน  และคะแนน
ระหวาง 7 – 9 คะแนน จํานวน 4 คน 

 

นายถาวร  ชูพูล นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง

หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก มอบ

รางวัลแกผูเขารวมการอบรมฯ ท่ีมีผลการ

ทดสอบคะแนนสงูสดุ 

 



  สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ไดชี้แจง

บทบาทและหนาท่ีการทํางานของสภาเกษตรกรจังหวัด

นครนายก และสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดอบรม

การถายทอดและเพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิก

กลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันออก เพ่ือพัฒนากลุม

แมบานเกษตรกรตอไป 

 

 

ผูเขารวมโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรภาคตะวันออก ของจังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 5 กนัยายน 2556 

ณ สํานักงานเกษตรอําเภอพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

********************************** 

นายไพบูลย  โกสุมวัชราภรณ   เกษตรอําเภอ

พนัสนิคม  สํานักงานเกษตร อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี กลาวตอนรับสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร  

จํานวน 23 คน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานกลุมแมบาน

เกษตรกร ของจังหวัด วิทยากร ผูอํานวยการกลุม

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจาหนาท่ีจากสํานัก

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  

นางอุบล  มากอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริม

และพัฒนาเกษตรกร ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการจัดอบรม

การถายทอดและเพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิก

กลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันออก เพ่ือใหสมาชิกกลุม

แมบานเกษตรกรไดรับความรูภาษากัมพูชา ข้ันพ้ืนฐาน และ

สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานภาษากัมพูชา ในกลุม

แมบานเกษตรกรของอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ในการจัดโครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิม

ทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร

ภาคตะวันออก ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากสํานักงาน

เกษตรจังหวัดตราด โดยนางอรทัย  สมใส นักวิชาการ

สงเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 

การดําเนินการ และการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู

โครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชา

ใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันออก โดยนางชุติกาญจน  

เพียรธรรม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  กลุม

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  

 



นางสาวสุรียพร  เหลี่ยมวรางคกูร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตร

จังหวัดชลบุรี ชี้แจงข้ันตอนในการขอรับงบประมาณ

สนับสนุน โครงการจัดอบรมการถายทอดและเพ่ิม

ทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรภาคตะวันออก  จากกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีของจังหวัดชลบุรี 

 

วิทยากรไดถายทอดความรูภาคทฤษฎี

ใหแกสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร ตามหลักสูตร 

สมาชิกทุกคนไดจัดทําบทเรียน และนําเสนอในท่ีอบรม

ฯ ท่ีกลุมดําเนินกิจกรรมแปรรูป จักสานไมไผ ประเภท

พัดสาน ชะลอม ฝาชี และตะกราไมไผ เปนตน  

    

 

 

 

    การจัดอบรมฯ เม่ือไดรับการถายทอดความรูจาก

วิทยากรแลว สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต

ท่ี 3 จังหวัดระยอง ไดจัดทําแบบทดสอบความรูแกผูเขาอบรมฯ เพ่ือใหทราบขอมูลวามีความเขาใจ

มากนอยเพียงใด โดย นางสาวรุงทิวา  วงศรักษงาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จากผล

การทดสอบผูท่ีไดรับคะแนน 14 คะแนน จํานวน 1 คน คะแนนระหวาง 13 คะแนน จํานวน 2 คน  

ระหวาง 12 คะแนน จํานวน 2 คน  ละคะแนนระหวาง 7 – 11 คะแนน จํานวน 18 คน 

 

 



นางอุบล  มากอง นักวิชาการสงเสริม

การเกษตรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบ

รางวัลแกผูเขารวมการอบรมฯ ท่ีมีผลการทดสอบ

คะแนนสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

ผูเขารวมโครงการจัดอบรมการถายทอดและ

เพ่ิมทักษะการใชภาษากัมพูชาใหสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรภาคตะวันออก ของจังหวัดชลบุรี 

 

 

          นายภาณุภพ  ใบเจริญ  นายชางศิลปชํานาญ

งาน สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 

จังหวัดระยอง บันทึกภาพการจัดอบรมฯ 

 


